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Předmluva k 1. vydání.

Slovník tento jest určen především žactvu našíchgymnasil a reál. gymnasií;
oto při výběru významůjsem se omezil na spisovatele nyní na školách čtené,
i čemž mi byl hlavní direktivou vzorný náš veliký latinský slovník No
»tný —Pražák „Sedláček v třetím vydání i s doplňky; nepotřebuji ani
»dotýkati, že dílo to mi bylo i hlavní pomůckou. Menší úryvky z Phaedra,
Itropia a jiných jsem přivýběru slov respektovati nemohl, ježto se vyskytují
n sem tam v Chrestomathiích, jichž obsah se stále mění.

Za to jsem hleděl podati hojně úsloví a návodu k překladu obtíž
'jších míst, zvláště ze spisů a partií častěji čítaných; ohled na stručnost
pesního slovníku nutil mne ovšem k tomu, abych šetřil každým slovem,
kže z latinského úsloví a českéhopřekladu jsem padal jen nejnutnější.
leděl jsem se však vžíti v níveau žáka ve slovníku hledajícího a doufám,

vnikne snadno ve stručný někdy způsob vyjadřování. Píši-li abigo = od
něti, za—, Vy—,značí to: odháněti, zaháněti, vyháněti; adiitor, oris, m.
»m.—trix, tricis) značí, že k maskulinu adiůtor jest fem. adiůtrix; aemulátio,
is, f. (—us, Us, m.) značí, že vedle fem. aemulatio existuje v témže významu
askulinum aemulatus; podobně vedle tegimen, inis (—mentum, ř) n. = tegi
Bntum; jiné věci rozluští si již snadno každý sám.

Velmi často jsem podával etymologie a upozorňoval na vznik slova z výrazu
kladního; činil jsem tak hlavně v případech nesnadnějších: peregrinus (per,
'er), nebo při slovech často se vyskytujících inicio (iacio). Při slovech z řeč
ny vzatých jsem obyčejně na to upozornil (při vlastních jménech nikoli),
»dobně sem tam při slovech vzatých z jazyků jiných.

Jména vlastní z ohledu na stručnost slovníku byla původně do něho
>jata jen v rozsahu minimálním; když se však ukázalo, že by jimi slovník
íliš nevzrostl, připojena byla ve zvláštním dodatku, při čemž ovšem méně
iležitá musila býti po většině vypuštěna.

Délky samohlásek jsem označovaljen při významu vlastním, při úslov
ikjen tehdy, když jsem viděl toho potřebu; jako passivnéjsem pro stručnost
tnačovali ty tvary, kde slovesa jest užito ve významu media.

Číslice za slovesy značí, které jest to ze čtyř časování (1.—4.); u adjektiv
značí trojí zakončení.

Věcnoupředmluvouopatřil slovník laskavě p. dr. Karel Skála-Rocher.

V Praze, v květnu 1926.

Prof. dr. Kamil Fůrst.



Předmluva k 6. vydání.

Slovník latinsko-český jsem v původním jeho znění pečlivě zrevidoval,
co se týká správnosti a úplnosti výrazů. Některá vlastní jména jsem doplnil,
jiná, méně častá, jsem vynechal; vlastní jména jsem pojal do abecedního po
řádku hesel ostatních.

Od prvního vydání slovníku v r. 1926 se změnily dvakrát učebné osnovy
latiny pro naše střední školy typu gymnasijního; při první reformě z r. 1933
rozhojněna četba latinských autorů značně o ukázky z nápisů, z římských
scéniků, ba i z latiny pozdější, dále ze středověké a novověké. Měl jsem již
v konceptu slovník zpracován k novému vydání podle této rozšířené látky,
když tu výnosem ministerstva školství a nár. osvěty ze dne 27. července 1939,
č.99.000/39-| byla tak zv. zatímními učebnými osnovami četba latinských autorů
zase omezena, vypuštěna byla četba římských scéniků a četba pozdější latiny,
dále četba latiny středověké a novověké byla značně omezena. Upravil jsem
tedy slovník podle svých sil tak, aby vše nepotřebné bylo vypuštěno a aby
vyhovoval úplně citovaným novým osnovám z r. 1939

U nově přidaných výrazů a významů z latiny neklasické a pozdní jsem
upustil až na malé výjimky od uvádění jmen vlastních a od označování původu
slov, který jest někdy obojaký, ba dosti nejistý. Znaménkem hvězdičkyse
označují výrazy a významy latiny pozdní (od 3. stol. po Kr.), latiny středověké
a novověké. Znaménkem křížku se označují výrazy a významy před- a pokla
sické, tedy 2. (3.) století přéd Kristem, dále 2. století po Kr. K stanovení toho
jsem použil nejlepších pramenů ze slovníků starověkých i středověkých, ale
úplné jednoty jsem v nich většinou nenašel. Kde jest hvězdička nebo křížek
na počátku hesla, jest celý výraz neklasický neb pozdní; kde jest takové zna
ménko uprostřed neb vůbec v tekstu významu, jest neklasická nebo pozdní
jenom část, kterou to znaménko označuje. Myslím, že jsem věc vždy vy
značil jasně.

Délky u latinských výrazů střední a nové latiny jsem se snažil přizpůsobit
latině klasické; vždy mi to ovšem nebylo možno, neboť slovníky latiny středo
věké obyčejně délku samohlásek nevyznačují. Odborné výrazy z přírodních
věd uvádím většinou bez označení rodu a sklonění: vertebrata jsou animalia,
papilionaceae jsou herbae nebo plantae a pod. — Dále připomínám, že ve
snaze, aby slovník příliš nevzrostl, jsem musil leccos přenechati výkladu
v komentářích.

Protože slovník má především sloužiti žactvu našich středních škol, pojal
jsem do něho úryvky zlatiny pozdější, které jsem nalezl v učebnicích, čítankách
a jiných výborech, toho času na českých gymnasiích zavedených — řídě se
ovšem posledními platnými osnovami.

Ke konci upozorňuji na zvláštnosti pravopisu středověké latiny, jimiž se
pravopis ten značně liší od starověkého, ba tytéž teksty v různých vydáních
nebývají také psány pravopisně shodně, Středověká latina nerozlišuje na př.
ge, oe, €, e, píše to obyčejně pouhým e; podobně se nerozlišuje ia y, tac,
na př. se píše sicio (sitio), nuncius (nuntius), eciam (etiam); insidie místo
insidiae v kterémkoli pádu, pene místo paene, místo caelum jednak vlastně
správné coelum, ale i celum; podobně eternus (aeternus), cespes (caespes) a j.



Dále se píše hyems místo hiems, corilus místo corylus; jsou 1větší zvláštnosti;
jako sompnium (somnium), dampnum (damnum), habundo (abundo), charus
(carus), phito (pytho) a j. v. Upozorniti na takové zvláštnosti jsem ve slovníku
mohl jen při některých příležitostech.

Cennými pokyny při zpracování slovníku mi přispěli přední znalci středo
věké latiny u nás, pp. ministerský rada K. Hrdina a univers. prof. Dr. Boh.
Ryba; odborné věci z přírodopisu mi laskavě kontroloval p. Dr. jar. Veselý;
všem těm za jejich laskavost děkuji.

V Praze v říjnu 1940.

Prof. dr. Kamil Fůrst.



Seznam zkratků.

abl. — ablativ.
absol. = absolutně.
adj. = adjektivum, adjektivně.
akt. = aktivum, rod činný.
akus. = akusativ.
akus. s inf.'—=akusativ s infinitivem

(= accus. c. inf.).
alcis = alicuius.
alci = alicui.
algm = aliguem.
algo = aliguo.
coni. = konjunktiv.
čas. — časově, ve význ. časovém.
dat. = dativ.
doplň. = v doplňku.
f. = femininum.
gen. = genitiv.
gerund. = gerundium, -ivum.
ind. = indikativ.
inf. = Infinitiv.
j. = jako.
jm. vl. = jménovlastní.
kl. (klas.) — klasické.
komp., kompar. = komparativ.
konj. = konjunktiv.
konkr. = konkrétně.
m. = maskulinum.
n. (ležaté) = neutrum.
n. (stojaté) — nebo.
na př. = na příklad.
neos. = neosobně.
nepřech. = ve významu nepřechod

ném.

neskl. = nesklonné.
nom. = nominativ.
part. = participium.
pass. — passivum, passivní.
perf. = perfektum.
plur. = plurál.
pod. = podobně.
praes. = praesens.
předl. = předložka.
přech. -= ve význ. přechodném.
přen. = ve význ. přeneseném n.

obrazném.
přís. = přísudkově.
přísl. = příslovce, příslovečně.
pův. = původně.
ré značí spojení s ablativem, rem

s akusativem a pod.
[ř.] = slovo z řečtiny.
sing. sg. = singulár.
slov. = sloveso.
srovn. srv. = srovnej.
subst. —substantivum.
sup., superl. = superlativ.
t.j. = tojest.
voj. = termín vojenský.
zájm. — zájmeno.
zvl. = zvláště.
t výraz poklasický (předklasický),

1. a 2. stol. po Kr., 2—3 stol.
př. Kr.

*výraz z pozdní neb i středo
věké (novověké) latiny.

Jiné zkratky si rozluští každý snadno sám.



Několik pokynů
pro snadnější zapamatování latinských slov.

Napsal K. Rocher.

Slova kteréhokoli jazyka nejsou v naší duši naházena bez ladu a skladu,
nýbrž tvoří různé skupiny. Tak jsou sdružena ve skupinu slova označující
různé předměty v pokoji, nebo v zahradě, na nádraží, jména řemeslníků,
ročních dob, zvířat atd. atd. A učíme-li se těmto slovům v těchto přirozených
skupinách, zapamatujeme si je lépe a pevněji. —

Podobně tvoří skupinu slova odvozená od stejného základu, na př. psáti,
psaní, písař, pisárna, spis, spisovatel, popis, dopls, zápis, písanka, písmo;
nebo škola, školák, školní, školník, školnice; podobně ruka, rukáv, rukavice,
rukavička, rukavičkář, náruč, ruční, náruční, ručník, ručnice, příručí. —
Slova tato jsou odvozena, jak viděti, jednak příponami: srv. škola, školák,
školní, (školník), ruka, rukáv, rukavička, rukavičkář, jednak předponami
(praefixy), na př. ruční, náruční, spis, přípis, dopis, nápis.

Tyto přípony a předpony dodávají odvozeným slovům pravidelně určitého
významu a mají pro slovník velkou důležitost; neboť známe-li je, můžemesi
snadno odhadnouti význam mnohých slov jimi utvořených a nám dosud
neznámých.

Podáme zde několik ukázek, jak se tvoří nová slova příponami:

—lo- vehere, vectum — vectio vezení; nasci natum — natio narození,
národ; venire ventum — ventio příchod; adipiscor adeptum — adeptio dosažení,
přijetí; dicere dictum — dictio výraz slovní; intendere, intentum — intentio
úmysl; iungere iunctum —iunctio spojení; notus — notio poznání; mentio zmínka,
srv. mens.

—tas civis — civitas stát; liber — libertas svoboda; bonus — bonitas do
brota, uber — ubertas úrodnost, tempus — tempestas doba, bouře, facilis —
Facultas snadnost, možnost; volens — voluntas vůle.

—tudo: altus — altitudo výška; latus — latitudo šířka; sollicitus — sollici
tudo znepokojení; multus — multitudo množství; longus — longitudo délka.

—Oosus:vinum — vinosus vinný; ventus — ventosus větrný; piscis — piscosus
rybnatý; calamitas —calamitosus nešťastný, neblahý; labor — laboriosus praco
vitý; invidia — invidiosus nenávistný, závistivý; ambitio — ambitiosus ctižá
dostivý; suspicio — suspiciosus podezřelý, podezřívaný; formido — formidu
losus hrozný.

Jak jsou tvořena nová slova předponami, vidíme na př.:

teneo, retineo, contineo, obtineo.
Facio, conficio, deficio, reficio, efficio, inficio, praeficio, officio atd.

Při tvoření slov předponami musíme si v latině zvláště všimnoutí zjevu,
který často zastírá souvislost mezi slovem původním a odvozeným. V latině
totiž slova složená s předponami ukazují zeslabení kmenové samohlásky nebo



dvojhlásky; na př. facilis difficilis, capio accipio, ago exigo, stejně factus
perfectus, arma inermis, ager peregrinus, teneo contineo, sedeo obsideo, lavo
abluo, claudo concludo, causa accuso, destimo existimo. Příčinou tohoto zjevu
byl přízvuk, který byl v latině původně (v době předliterární) vždycky ne
první slabice, a proto nastalo oslabení samohlásek ve slabikách po přízvuku.

Jako se jazyky románské (jinak novolatinské) vyvinuly během staletí
z latiny *) nebo jako jazyky slovanské vznikly ze společného jazyka zvaného
praslovanština, podobně latina, řečtina, jazyk indický (z něho je nejznámější
sanskrt), germánština, slovanština a některé jiné jazyky vznikly ze společného
jazyka, kterému říkáme prajazyk indoevropský.V tomto prajazyce, kterým se
mluvilo několik tisíciletí před Kristem, a který se nám ve psaných památkách
nedochoval, byly již různé dialekty (nářečí), které se během této dlouhé doby
tak rozrůznily, že dnes jen jazykozpytec poznává jasně společný původ jazyků
tak různých jako latina, čeština, němčina atd., kdežto neodborník nemá
o této věci ani tušení. Avšak i neodborníkovi můžeme ukázati na stopy toho.

Tak jsou společného původu frater bratr Bruder, mater matka (srov.
mateře) Mutter, pater Vater, syn Sohn; oculus oko, nasus nos Nase; mis myš
Maus, ovis ovce; mors (mortis) smrt, mord, nox noc; novus nový neu; duo dva,
tres tři drei, sex šest sechs; est jest ist, morior mru, edo jedl. — Někdy je tato
souvislost poněkud zastřena rozrůzněním některých hlásek. Tak ve slovech:
precari prositi, cor (cordis) srd-ce, porcus prase, za lat. c nalézáme v češtině s.
Podobně ve slovech granum zrno, veho vezu, za lat. g a h máme v češtině z.
Někdy toto rozrůznění jde velmi daleko, srov. auris ucho, guattuor čtyři.
Přečetná pak slova jsou takovými změnami rozrůzněna až do nepoznatelna.

*) Jak se latina přeměnila v jaz. románské, je vylíčeno v mých knihách
„Praktická mluvnice francouzská (italská, španělská) na základě latiny““,z nichž
může se čtenář zároveň prakticky naučiti těmto jazykům.



A
1. A, aj. zkratek: A = Aulus;a. d =

ante diem; a. u, c. (A. U. C.) = ab
urbe condita.

. a citoslovce: ach, běda!
a, ab (abs ve spojení abs tě, někdy
ve složeninách) předl. s abl. 1. mistně
od, s, z: ab urbe discedere; (v latině
je klademe často na ot. odkud, když
v češtině se ptáme kde?) na, v, u:
a tergo. a latere. a porta decumana;
stare. facere. esse ab alguo býti ně
čím přivržencem. 2. o původu a pů
vodci od, z; tutus ab alguo před;
o příčině pro, z: ab ira, ab odio;
o vztahu co se týče, co do, podle:
laborare a re frumentaria, ab (podle)
numero avium; 3. o čase od: a puero;
(hned) po: a cena dormire.

abacus ř,m. [ř.] deska stolní. nádher
ný stolek.

abalieno 1. odciziti. zciziti; přen. od
vrátiti, pohnouti k odpadnutí, soro
rem a te. Afric m.

Abis, ontis. m. král v Argu; Abantěus
3. Abantův, Abantiades, ae, m.
Abantovec (Akrisius, Perseus).

abavus, 7,m. praděd, předek.
*abbás, atis, m. opat.
*abbátia, ae, f. opatství.
*abbátissa, de, f. abatyše.
*abbrevio 1. zkrátiti, zkrátka vyří

ditl.
Abděra, orum, n. Abdery, řec. město

v Thrácii, antický Kocourkov;
Abderites, ae, m. Abdeřan.

uNJ

se úřadu dictaturae.
1. abdic5o1. neuznati, zavrhnouti, zří

kati se algm patrem; a. magistratum,
se a. magistratu vzdáti se úřadu
(před časem).

2. abdřco, xř, ctum 3. zamítnouti, ne
dopustiti, nedovoliti.

abditus 3. skrytý, odlehlý; tajný, ne
známý.

abdo, didř, ditum 3. odstraniti, ukrý

vati, uzavříti; se abdere skrývatil se,
se a. litteris (abl.), in litteras pohrou
žiti se do věd.

abdomen, inis, n. podbřišek, břicho;
obžerství.

abdůco, důxř, ductum 3. odváděti,
unášeti; přen. odvraceti ab officio,
sváděti k odpadnutí; a. ortem ad
mercedem snižovati umění na mzdu.

*abductio, onis. f. odvádění, odvlé
kání.

ab-eo, řre, ii, itum odejíti, pryč se
odebrati, zmizeti; ab. magistratu
složiti úřad; čas. plynouti, míjeti;
o stavu: přecházeti na někoho, mě
niti se v néco.

abeguito 1. odjížděti.
aberráti6, čnis, f. odbočení, vyma

nění se z něčeho are.
aberro 1. zblouditi; odchýliti se, od

bočiti; a. verbo slovem se zmýliti.
abhinc přísl. čas. s akus.. zřídka s abl.

před: obhinc XX annos, abh. annis
V

abhorrens, entis odchylující se, ne
přející a re; nevčasný.

abharreo, uř —2. s hrůzou se odvra
ceti, hroziti se pacem, a caede; přen.
nesrovnávati se, neshodovati se,
lišiti se ab alguo, are.

ab-icio, iecř, iectum 3. (iacio) odho
diti, za-. pohoditi; tela mrštiti;
spem, amorem vzdáti se; dolů, k ze
mi shoditi, se a. dolů se vrhnouti;
snižovati, opovrhovati zdrtiti olgm.

abiectio, onis, f. malomyslnost.
abiectus 3. zavržený, oratio a-a ne

dbale složená: sprostý, zvrhlý. sklí
čený, malomyslný.

abiegnus 3. jedlový.
abies, etis, f. jedle; přen. kopí, loď

z jedlového dřeva.
abigo, egi, úctum 3. (ab, ago) odhá

něti, za—, vy—, zaplašovatl.
*abinde odtud, odtamtud.
*abissus, viz abyssus.



abitus 10 abs-gue

abitus, i7s,m. odchod, východ.
abliůidico 1. odříci, odepříti, odníti

algd ab alguo, alci.
abiungoě,iinxT, innctum 3. odpřáhnou

ti, odděliti, vzdáliti.
abiiúro 1. odpřisáhnouti, přísahou po

příti.
*ablátič, onis, f. odnesení, odnětí.
ablegátič, onis, f. odeslání, vzdálení,

vypovědění.
ablegó 1. odeslati, vypraviti, odstra

niti.
ablido — — 3. neshodovati se, ne

hoditi se na někoho ab alguo.
abluč, ui, čtum 3. omýti, očistitl; od

straniti, shladiti.
tablůtič, onis, f. omývání, smývání;

*křest.
*abnegátič, onis, f. odepření, po

pření, zřeknutí se.
abnegóě 1. odpírati; tvrditi, že ne.
abnepěs, otis, m. prapravnuk; *pra

synovec.
abněrmis, e (norma) nepravidelný;

a. sapiens k žádné škole nepatřící.
abnuč, nuř,nuitirus 3. (pokynem) po

pírati, odříci pacem, de negotio věc;
a. imperium vzpírati se.

abniůtě 1. —abnuo.
aboleč, evř,itum 2. zahladiti, odstra

niti, zničiti, z paměti vyhladiti;
a. alci magistratum odníti.

abolescě, evr —3. mizet.
abolitič, onis,f. zničení,zrušení.
*aběminátič, onis, £f. ohavnost,

ohyzdnost; hrůza.
abominor 1. (omen)zlé znamení od

vraceti, zažehnávati; proklínati,
oškliviti si, zavrhovati; abominandus
3. hodný prokletí, zavržení.

AborTginěs, um, m. Aboriglnové,
starý národ v Latlu.

abortič, onis,f.potrat, vyhnáníplodu.
abortivus 3. předčasněnarozený:
abortus, js, m.potrat.
abrádě, sř, sum, 3. odškrábati, vy-,

oholitl; připraviti o něco, vydírati.
*abrenuntio 1. alicui rei zříci se,

vzdáti se něčeho
abripič, ripur, reptum 3. (rapio) od

trhnoutl, odvléci, unésti, uchvátiti,
uloupiti; se a. utéci.

abrogátič, onis. f. zrušení (zákona).
abrogě 1. odnímatl alci imperium;

upírati fidem; rušiti legem.

abrotonum, T. n. [ř.) brotan, boží
dřevce; lék

abrumpě, riipř, ruptum 3. odlomiti,
protrhnouti, od —,vy—,roztrhnou
ti; vincula rozraziti, sibi venas a.
otevříti sl; cervicem protíti; přen.
násilně přerušitl, ukončiti.

abruptio. onis,f. přerušení, roztržka.
abruptus 3.přervaný,srázný, příkrý;

abruptum, 7, n. sráz, propast.
abs-cedě, cessi, cessum 3. odstou

piti, u—, odejíti, vzdáliti se; upustiti
od něčeho, vzdáti se čeho incepto;
abscessisse alci býti pro někoho
ztracen.

abscessio, čnis, f. ústup, ubývání.
abscessus, čs, m. ústup, odchod, ne

přítomnost.
abs-cidó, cidř, císum 3. (caedo) od

říznouti, pře—, utíti, ustřihnouti;
a. spem odnímati; abscisus 3. uťatý,
strmý, úsečný.

ab-scindo, scid",scissum3. odtrhnou
ti, odštípnouti, strhnouti; a. reditum
zmařiti.

abs-cond6, condidi (condř), conditum
3. ukliditi, skrýti, zatajiti; a. locum
s očí ztratiti; absconditus 3. skrytý,
tajný, důležitý.

absěns, entis nepřítomný, vzdálený.
absentia, ae, f. nepřítomnost.
absimilis, e nepodobný.
absinthlium,iř, n. [ř.] v plur. pelyněk.
absis (apsis, hapsis), idis, f. (ř.] polo
« kruhovitý výklenek u basiliky.

absistě, stit? — 3. odstoupiti, u—,
vzdáliti se a re, re; ustati, přestati
bello, conatu.

absolitič, onis,f. zproštění, osvobo
zení; dokončení, dokonalost.

absolitůs, 3. úplný, dokonalý, ne
závislý.

absolvě, solvř,soliitum 3. odvazovati,
zprostiti, vy— algm ab alguo, re;
(na soudě) osvoboditl capitis, ca
pite; *dáti rozhřešení; přen. dokon
čiti, uskutečniti, vyložíti o něčem
algd paucis.

absonus 3. nelibozvučný; přen. ne
souhlasný, odporující, neshodný ab
alguo, dat.

absorbeč, uř — 2. vsrknouti, po
hltiti, polykatl; *absorptus 3. po
hlcený.

abs-gue předl. s abl. bez; tabsgue me
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est jest beze mne, nejsem při tom,
nepřispívám.

abs-těmius 3. střízlivý, střídmý.
abs-tergeč, tersř, tersum 2. stírati,

osušovati, remos urážeti; zaháněti,
odstraňovatl molestias; *pročišťo
vati.

abs-terreč, uř, itum 2. odstrašovati,
zaplašovati; přen. zdržovati, zabra
Řňovati algm a re, re.

abstiněns, entis zdrženlivý, poctivý.
abstinentia, ae, f. zdrženlivost, po

ctivost.
abs-tineč, u7—2.: 1. přech.zdržovati,

za—, odvraceti, oddalovatl algm
a re, re (dat.); a. manus a se ne
spáchati samovraždu; 2. nepřech.
zdržovatíi se, straniti se pugná.

ab-sto, stit? — 1. státi stranou.
abs-trahó, traxř, tractum 3. odvléci,

odtáhnouti, odloučiti, vzdáliti; zdr
žovati, odvracetl ab alguo, ab, ex,
de re — ad, in algd; a. se, a sollici
tudine zbavíti se starostí; *odvozo
vati, abstrahovati.

abs-trůdě, si, sum 3. odstrčiti, za—,skrýti;abstrusus3.| zastrčený,
skrytý, tajný; homoa. člověk v sebe
uzavřený.

ab-sum,esse, afuř, afutirus 1. a) býti
pryč, vzdálen, odloučen, nepříto
men, nebýti někde, scházeti, chy
běti; b) zdržovatí se, neúčastniti se
bello, consilio; a. (a) sociis nepomá
hati, (a) culpa býti prost viny;
multum, tantum abest, ut... mnoho,
tolik chybí, aby...; non multum
abest, guin... nechybí mnoho, že
by ne... málem. — 2. přen. různiti
se, lišiti se, nesnášeti se, nehoditi se
a principis persona.

ab-simě, simpsi, simptum 3. odníma
ti; spotřebovatí, stráviti; zmařiti,
zničiti; pass. zhynouti, zemříti; salus
est absumpta jest veta po záchraně.

ab-surdus 3. sluchu nelibý; přen. ne
vhodný, nejapný, nesmyslný, ne
schopný.

absyrtus, 7, m. bratr Medein.
abundáns, antis přetékající, rozvod

něný přen. přebývajíci, oplývající,
bohatý.

abundanter, abundě hojně,obšírně.
abundantia, ae, f. přetékání; nad

bytek, hojnost,

abundě 1. (unda) přetékati, rozvod
niti se; oplývati, míti hojnost, nad
bytek.

abisgue (— usgue ab s abl.) až od.
abisus, s, m. spotřeba ;“zneužití.
abůtor, úsus sum 3. spotřebovati, vy

užitkovati; nadužítl, zneužíti divitiis.
Abydus, T, f. (—um, T, n.) město

u Hellespontu proti Sestu; Abydenus
3. abydský, subst. m. Abyďan.

*abyssus, 7. f. propast, peklo.
ac víz atgue.
Academia, ae, f. škola Platonova,

akademická filosofie;tak nazval Ci
cero i místo na svém statku v Tus
kulu a statek v Kampanii; *vysoká
škola, akademie, universita; Aca
děmicus 3. akademický, subst. -us,
7, m. akademik.

acalanthis, idis, f. [ř.] stehlík.
Acamás, antis, m. syn Theseův.
acanthus, 7, m. [ř.] akant, rostlina

podobná bodláku; f. strom v Egyptě.
Acarnán, anis, m. Akarnan, země

Acarnánia, de, f. ve střed. Řecku,
adj. Acarndnicus 3. akarnanský.

Acastus, i, m. syn krále Pella v Thes
salii.

Acca, ae, f. 1. A. Lárentia, podle po
věsti manželka pastýře Faustula, vy
chovatelka Romula a Rema.2. spo
lečnice Kamilly.

ac- ve složeninách = ad..
ac-cedě, cess?, cessum 3.: 1. přikro

čití, přistoupiti, přiblížiti se, přijíti
ad urbem, in provinciam, sacris;
(s prosbou) se obrátiti ad Caesarem;
nepřátelsky přitrhnouti muris; a. ad
manum utkatl se bojem. — 2. přen.
do něčeho se pouštěti, na sebe vzíti
ad causam; podobati se (ad) deos;
přibývati, růsti. — accědit, guod...
k tomu přistupuje ta věc, že...;
a. ut = praeterea fit, ut.

ac-celerč 1.: 1. přech.zrychliti, uspí
šiti. — 2. nepřech. pospíchat!, při
spěchati.

accendě, cendř, cčnsum 3. zapáliti,
zažehnouti, v pass. hořetí, planouti,
zářitl. — přen. roznítiti amorem;
rozmnožiti, zvětšitl spem.

ac-cénseč, uř—2. přičítatl, přidělovati.
accensus 3. přidělený; subst. -us, T,m.

úřednísluha, vplur. záložníci, lehko
oděnci.
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accentus, čs, m. přízvuk, akcent.
*acceptaábilis, e zasluhující přijetí,

vítaný.
acceptič, onis, f. přijímání, přijetí;

*ocenéní, uznání, subjekt. výklad.
accepto 1. přijímati (opět a opět).
acceptor, oris, m. příjemce;accept

rix, icis, f. příjemkyně.
acceptus 3.laskavě přijatý, vítaný, milý.
accerso 3. viz arcess5 3.
accessič, onis, f. 1. přistoupení, při

blížení se, přístup k někomu (au
dience); 2. přírůstek, přídavek.

accessus, ůs, m. příchod, přístup,
příjezd, příliv; *dovoz.

. accidě, cidř — 3. (ad, cado) 1. při
padati, do —,spadati (kam, k čemu);
ad pedes, genibus padnouti k nohám.
2. a) připadati na mysl, proniknouti
ad aures; b) státi se, přihoditi se,
zdařiti se; dopadnouti; vyskytnouti
se; occidentia, ium, n. nahodilé udá
losti, rány osudu.

. accidě, cIdf, cisum 3. (ad, caedo)
naříznoutií, stráviti, oslabiti; res ac
cisae špatné poměry.

ac-cingó, c/nxř, cínctum 3. opásati,
vyzbrojiti, vystrojiti; se a. nebo v
pass. (vy)zbrojiti se, chystati se.

accič 4. (ad, cieo) přivolati, obeslati.
accipenser, víz acupenser.
accipič cépř, ceptum 3. (ad, capio)

4. a) přijímati, chápati se čeho,
bráti k sobě, na sebe onus; b) při
jímati = vítati. c) uznávati, schva
lovati, dovolovati. d) zpozorovati,
zvěděti, slyšetí a. auribus. e) vy
kládati si omen; a. in maius bráti za
větší, než jest. 2. dostati, obdržeti,
pocítiti; utrpěti cladem, vulnus,iniů
riam.

accipiter, tris, m. jestřáb.
accitus, čs, m.: abl. —tů na zavolání.
Accius, iř, m. tragický básník (asl

170 —94 př. Kr.), Accidnus 3. Akclův.
acelámátič, onis, f. pokřikování, vý

křiky.
ac-clámě 1. okřikovati, pokřikovati

na někoho.
ac-cláro 1. (adclarassis =

veris) objasniti, zjeviti.
ac-ciinis, e, opřený o něco, nakloněný

někomu; *pokorný.
ac-clině 1. opříti, nakloniti; se ac.

přikloniti se.

-a
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ac-clivis, e (clivus), zřídka acclivus
3. vzhůru stoupající, povlovný;
příkrý.

acclivitás, atis, f. (povlovný) svah.
ac-cola, ae, m. bydlící blízko někoho,

soused; adj. sousední.
ac-coloó — — 3. bydleti na blízku.
accommodáti5, onis,f. přizpůsobení

se, přiměřenost; ochota.
accommodátus, 3. uzpůsobený, při

měřený; vhodný, způsobilý.
ac-commodě 1. přizpůsobiti, při

pojiti, připínati algd ad caput, lateri;
přen. zaříditi, upraviti; se a. ad rem
publicam oddati se veřejné činnosti.

accommodus 3. přiměřený,vhodný.
ac-créd6ó, didř, ditum 3. věřití.
ac-créscó, créevi,crétum 3. vyrůstati,

přibývati, vzmáhati se.
acerétič, onis, f. přibývání.
accubitio, ónis, f. ležení (*sedění)

u stolu, stolování; *pohovka v jí
delně.

*accubitum, 7, n., obyč. v plur., za
řízení jídelny pohovkami pro větší
počet osob, než bylo možno v tri
kliniu.

taccubitus, s, m. ==accubitio.
ac-cubó — — 1. ležeti u něčeho, za

-stolem; stolovati.
accumbó, cubuř, cubitum 3. uléhati

k něčemu,zvl. ke stolu epulis.
accumulátor, oris, m. hromaditel.
ac-cumulo 1. hromaditi, zvětšovatí;

zahrnovatí, zasypévati.
accirátič, onis, f. pečlivost.
accúratus 3. pečlivě vypracovaný,

zevrubný, důkladný.
ac-cúró 1. pečlivě opatřiti, obstarati.
ac-curr8, (cu)currř, cursum 3. pří

běhnouti, přispěchati.
accursus, iis, m. sběh, shon.
accisábilis, e, žalovatelný, trestný.
accisatio, ónis, f. žaloba, obvinění,

žalobníspis.
accisátor, oris, m. žalobce; —tr'x,

cis, f. žalobnice.
accúsátorius 3. žalobnický.
ac-cůso 1. (ad, causa) žalovati algm

alcis rei, de re; stížnost sl vésti,
obviňovati, výtky činiti, tupiti.

1. acer, eris, n. javor, -ové dřevo.
2. ácer,acris.acre ostrý, prudký.pro

nikavý oculi;bystrý, rázný ingenium;
divoký, Iftý lupus, aper; bujný miles;
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přísný iudex; ohnivý, vášnivý amor;
palčivý ignis; tuhý proelium.

acerbitás, atis, f. trpkost, hořkost;
přen. a) nevlídnost, příkrost, kru
tost. b) žalost, strast, neštěstí.

acerbo 1.ztrpčiti, zhoršiti.
acerbus 3. :1. trpký, hořký, nezralý,

nevčasný, předčasný: scelus odpor
ný. 2. nevlídný, příkrý; žalostný,
trudný. .

acernus 3. javorový.
acerra, ae, f. kadidelnice.
acervális, e hromadní.
acervátim hromadně,úhrnem,zkrátka a dobře.
acervo 1. hromaditi.
acervus, i, m. hromada,

množství.
acésco — — 3. zkysnouti.
Acesta, ae, f. — Segesta město sicil

ské; Acestenses, jium, m. Acesťané.
Acestes, de, m. král v Acestě, její

zakladatel.
acetum, 7, n. ocet: úšklebek, jízlivý

vtip.
Achaemenes, is, m. Achaimenes,děd

Kyra St., praotec perských králů.
Achaemenius3. Achaimenův, perský,
parthský.

Achaeus 3., Achařus 3., Achaicus 3.
achajský, řecký; Achaej, orum, m.
řecký kmen Achajové. Achdia, de,
f. řecká krajina Achaia, přen. Řecko,
zvl. jako římská provincie. Achaias,
adis, Achais, idis, f. achajská, řecká.

Achátes, ae, m. druh Aeneův.
Achelous, 7,m. řeka v záp. části střed.

ecka, přen. voda. Achelčius3. Ache
loův; Achelóias, adis neb Achelčis,
idis, f. Acheloovna, v plur. Sireny.

Acherón, ontis, m. řeka v podsvětí,
podsvětí.

Acherins, únťis, m. = Acheron (v
podsvětí); Acheriůsius 3. acheruský,
podsvětní.

Achilles, is, m. Achilles, (Achilleus),
hrdina řecký před Trojou; Achilleus
3. Achillův; Achilliděs, ae, m. Achil
lovec, Pyrrhus.

Achivus 3. achivský, řecký; Achivř,
orum, m. Achivští, Řekové.

Achrádina, ae, f., A. hlavní čtvrt
Syrakus.

Acidalia, de, f. příjmí Venuše podle
pramene v Boiotii.

spousta,

acroásis

acidus 3. kyselý; obtížný, protivný;
*acidum sulphuricum. kyselina
sírová.

aciěs, €;, f. 1. ostří, hrot; bystrost,
pronikavost oculorum, ingenii: zrak,
oko, pohled, zřetel. 2. šik bitevní,
voj, bitva: acie vincere v bitvě;
aciem instruere vojsko sešikovati.

Acilius, 7, m. jméno římského rodu.
acinacěs, is, m. krátká a kčivá šavle

médská a perská.
acinus, i, m. (—o, ae, f., —um, —i,
„ n.) vinné zrno, rozinka,
Acis, idis, m. bájný pastýř, pak říčka

pramenící na svahu Etny, v niž
(říčku) byl proměněn,

aclys, ydis, f. malé házecí kopí s ře
menem.

Acmě, es, f..A., řecké jméno dívčí.
Acoetěs, ae, m. 1. druh Aeneův.

2. lodník tyrrhenský.
aconitum:(-on), T,n. oměj, šalamou

nek; jed.
Acontius, 7, m. A., mladík z ostrova

Kea.
acor, oris, m. kyselost.
ac-guiesco, čv/, étůrus 3. a) odpoči

nouti si, odpočívati, míti klid; ze
mříti. b) něčím se spokojiti, nalézti
v něčem potěšení.

ac-guiró, gulsiví, gulsitum 3. (ad,
gugero) ziskati si (k něčemu, nad to);
opatřiti něco, nabýti, dodělati se
něčeho, vymoci si něco.

*acguisitio, onis, f. přibrání, získání,
nabytí.

Acraeus 3. příjmí Jova a Junony jako
božstev výšin.

Acragás, ontis, m. Agrigent, město si
cilské (Girgenti); Acraganti 7, orum,
m. Agrigentští.

acrátophorum, ř, n. (ř.] nádoba na
víno nesmíšené.

acredula, ae, f. rosnička (?), sýček (1).
acriculus 3. (cer) popudlivý.
acrimonia, ae, f. ostrá chuť; ráznost.
Acrisius, 7, m. král v Argu, otecDanain;Acrisionéus3.| Danain,

Acrisioniadés, de, m. Perseus.
ácriter přísl. k dcer.
acroáma, atis, n. [ř.] požitek pro

sluch, zábava; přen. hudebník, pě
vec, předčitatel.

acroásis, is, f. [ř.) přednáška, před
čítání.
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Acroceraunia, orum,n. [ř.]mysakro
keraunský, nebezpečné úskalí.

Acrocorinthus, 7, f. vyšehrad ko
rintský.

1. acta, de, f. [ř.] mořské pobřeží,
mořské lázně, rozmařilý život v nich.

2. ácta, órum, n. (ago) 1. práce, činy,
díla; úřední jednání, usnesení,
opatření. 2. úřední zápisy, proto
koly; deník, noviny.

Actaečn, onis, m. Aktaldn,
Kadmův.

Actaeus 3. aktejský, attický, athén
ský; Actaea, ge, f. dívka attická n.
athénská, Actias, adis f. attická,
athénská.

Acte, es, f. 1. Attika. 2. dívka Akté.
áctio, onis, f. (ago) 1. jednání, ko

nání; gratiarum a. díkůčinění; před
nes řečníkův; činnost, čin, úkon,
pohyb, posunek; podnikání. 2. ve
řejné n. soudní jednání, pře, právní
spor, soud, žaloba, formule žalob
ní, soudní termín, stání: a-em alci
intendere někoho obžalovati, a-em
alci dare dáti povolení k žalobě.

áctitě 1. často se něčím zabývati;
G. tragoedias provozovati, causas
mnoho pří vésti.

Actium, ii, n.1. mysv sev. Akarnanii,
proslulý bitvou z r. 31. př. Kr.
2. město tam od Augusta založené;
Actiacus 3. Actius 3. aktijský.

actiuncula, ae, f. malá soudní řeč.
táctivus 3. činný, praktický (proti

teoretický.)
áctor, óris, m. (ago) 1. honák, pastýř.

2. vykonavatel, žalobce, právní zá
stupce, herec; d. publicus správce
státního jmění.

Actór, oris, m. 1. druh Aeneův. 2. děd
Patroklův; Actoriděs, ae, m. Akto
rovec (Patroklos).

actuáriola, ae, f.
loďka.

actuárius 3. rychlý, pohyblivý; *m.
písař, aktuár.

áctuosus 3. hybný, činný, vášnivý.
áctus, is, m. 1. hnaní, honění, 2.

(prudký) pohyb, tskutek, čin; před
nes, představení; dějství, (od)díl di
vadelního kusu, scéna (akt), výstup

áctitum ihned, okamžitě.
aculeátus 3. ostnatý, bodlavý; dů

vtipný.

vnuk

(navis) veslová

aculeus, 7, m. (acus) žahadlo, osten,
hrot; přen. mučivá starost, pobídka.

acúůmen, inis, n. (acuo) hrot, vrcho
lek; přen. důmysl, vtip, úskok.

*acúminó 1. zašpičatiti, zahrotiti.
acučě, uř — 3. ostřiti, brousiti; cvičiti,

pobízeti, podněcovati; zvyšovati,
posilovati; vyslovovati slabiku pří
zvučně.

acupěnser, eris, m. jeseter (!).
acus, is, f. jehla, jehlice.
acitulus 3. dosti vtipný.
aciůtus 3. (acuo) ostrý, špičatý; přen.

prudký, pronikavý; bystrý, dů
vtipný, úskočný.

ad předl. s akus. 1. místně (kam)
k, ke, ku: scribere ad algm někomu,
ad (do) bellum proficisci, ad Capuam
(do okolí); (kde?) u, při; proelium
ad Cannas. 2. o čase na, při, (až)
do, po: ad vesperum pugnare (až do),
ad multam noctem pozdě do noci,
ad tempus na čas, ad id t. dodnes.
3. o počtu a míře na, do, okolo, asi:
fuimus ad ducentos, ad unum omnes.
4. o vztahu, způsobu a příčině vzhle
dem k, co do, podle: ad voluntatem
podle přání, ad speciem na oko, ad
spem veniae v náději na odpuštění.

adácti6, onis, f. (adigo) přihnání, při
vedení: ad ius iurandum vzetí do
přísahy.

*adaeguális, e—aegudlis, e.
adaegue stejně, rovněž tak.
adaeguo 1. vyrovnati, urbem solo

(ddt.) srovnati se zemí; přen. srov
návati (cum, dat.); nepřech. vyrovná
vati se: Cursum. eguorum koním
v běhu.

*adagium, T, n. (adagio, onis, f.)
přisloví, pořekadlo.

adamantěus (adamantinus) 3. ocelo
vý, kovový.

adamás, antis, n. ocel; kamennésrdce
adamó 1. oblíbiti si.
adaperió, uj, ertum 4. odkrýti, ote

vříti.
adapertilis, e co lze otevříti, co má

otvor.
adaptě 1.=aptó 1.
adaguor 1. nositi vodu.
adaugeo, xř, ctum 2. (k něčemu)

rozmnožovatí, zveličovatli.
adaugesco — —- 3. rozmnožovati

se, růsti.
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adbibě, bibí, — 3. připíti, vssáti do
sebe; vštípiti si, vnímati verba

„„=ace..
addenseo — — 2. hustým činiti.
addico, xi, ctum 3.: 1. říci „ano““,

přičknouti, přisouditi alci bona. 2.
(při dražbě, nájmu a pod.) zadati,
(za-)prodati, zabaviti. 3. na smrt,
v nebezpečí vydati; se alci addi
cere oddati se někomu. 4. v augurské
řeči: přízniv býti, dovolovati: aves
addicunt.

addictič, onis, f. přiřčení, přisouzení.
addisco, didic? —3. přiučovati se algd.
additámentum, 7, n. přídavek, pří

věsek.
*additio, onis, f. sčítání.
addě, didř, ditum 3.: 1. přidávati,

přidružovati, připojovati. 2. přen.
vnuknouti, zjednati, propůjčiti; a.
animumdodati mysli.2. přidati = roz
množovati; a. gradum přidati do
kroku; podotknouti, dokládati: ad
dito s doložením. 3. přičítati; *addere
ligna silvís nositi dříví do lesa (po
řekadlo).

addoceč, uf, — 2. přiučovati, dále
učiti.

Addua, ae, f. pobočka řeky Pádu
od sev., nyní Adda.

addubito 1. (trochu) pochybovati,
býti na vahách.

addiůco, důxř, ductum 3.: 1. přivésti,
do—, přitáhnouti; napínati arcum,
habenas, napřáhnouti clavam. 2. po
hnouti, svésti, nakloniti k mínění;
adductus 3. pohnut, přiveden, sve
den, a. spe z naděje, a. precibus
uprošen; pass. dáti se pohnouti,
odhodlati se, přikloniti se k mínění.

adducte v komp..adductius přísněji.
adductus 3. vážný, přísný.
ad-edě, edř, čsum 3. nakousnouti,

uhryznouti; spotřebovati, prohý
řiti.

Adelphi = Adelphoe(Bratři) název ko
moedie Terentiovy.

ademptió, onis, f. odnětí, zabavení.
1. ad-e8, Tre, iř, itum: a) přijít, při

stoupiti, přiblížiti se ad algm; obrá
tit! se na někoho s prosbou, stíž
ností; navštíviti algm; a. oppida
cestovati po městech; napadnouti,
útok učiniti, vtrhnouti. b) vzíti na

sebe, podstoupiti: pericula, labores;
a. ad rem publicam oddati se službě
státní, a. hereditatem nastoupiti.

. adeo přísl.1. čas. až tam, až potud,
tak dlouho.2. (často zesíleno usgue)
přen. tak velice, tou měrou, zvláště,
právě; u adj. a přísl. tak: adeo non
(nihil), ut tak ne (málo), že...; atgue
adeo ba (tlm) splše, nunc a. právě
teď, id a. a to právě.

adeps, ipis, m. f. sádlo, tuk; tlouštka.
adeptič, onis, f. dosažení.
adeauito 1. na koni přijetí.
adf... viz aff; adg... viz agg...
adhaereo, haes?, haesum 2. viseti,

vězeti, Ipěti na čem (dat.); souviseti,
hraničiti.

adhaerésco, haesi —3. zůstati viseti,
(u)váznouti; neustoupiti od — (dat.)

adhaesióo, onis, f. přilnavost; *odda
nost.

Adherbal, alis, m. králevic numidský.
adhibeč, hibuř, hibitum 2. (habeo)

klásti k něčemu, přikládati civibus
vincula; animum adh. ad.. obrátiti
mysl, zření k něčemu; přibírati,
zváti ad, in consilium (-io); užívati
remedia, vynakládati curam; a. me
moriam vzpomínati, a. modum dbáti
míry; nakládati s někým; se adh.
chovati se.

adhinnió 4. řehtati na někoho, prah
nouti po něčem.

adhortátió, onis, f. povzbuzení, na
pomenutí. .

adhortátor, oris, m. povzbuzovatel.
adhortor 1. povzbuzovati, napomí

nati, rozohňovati.
adhůc až sem, až dosud, dotud;

podnes, ještě nyní, ještě (dále, více)
adiaceč, ui— 2. ležeti při něčem,

hraničiti ad mare, dat. — adiacens
sousední.

*adicem nescire neznati příčiny.
adicio, iéci, iectum 3. (iacio) házeti,

vrhati, klásti na něco, k něčemu;
přihazovati, připojovati, přidávati,
obraceti k — animum ad consilium,
consilio (dat.); přen. přidávati = roz
množovati, v pass. přibývati, huc

„adice=adde, adiecto= připojiv.
adiectio, onis, f. připojení, přibírání,

přihazování.
adigo, egi, dctum 3. (ago) přihnati,

přivésti, přisunouti; ensem in latus

bo



adimo

vehnati, vraziti, vulnuszasaditi, tela
vymrštiti; vpass. dopadatci,doléhati;
přen. pohnouti, přiměti; a. iure
iurando (ad ius i-um) zavázati pří
sahou.

adimoó, čmř, emptum 3. (emo) odní
mati, bráti, vyrvati, něčeho zbavovati;zabraňovati,zameziti| alci
prospectum, aditum, cantare; ademp
tus 3. smrtí vyrvaný, mrtvý, zabitý.

*adimpleo, €vř, čtum 2. naplniti,
vykonati.

*adinstar (viz řnstar)na způsob, v po
době, jako.

*adinvenio, vění, ventum 4. k tomu
najíti, objeviti.

adipátus 3. tučný, nabubřelý.
adipiscor,adeptus sum3.dojíti, dosíci,

dostihnouti čeho algd; adepta liber
tas získaná svoboda,

*adipoósus 3. (i adipalis, e) —adipatus.
aditus s, m. (adeo 1.) příchod,

přiblížení se, přístup k někomu,
styk s někým; vchod; příležitost,
možnost; alci aditum dare dovoliti
slyšení.

adiúdico 1. přisouditi, přiřknouti.
adiúmentum ř,n. podpora, pomůcka.
adiúnctio, onis f. připojení.
adiúnctor, oris, m. připojovatel.
adiůúnctus 3. připojený, sloučený,

sousední. — um, ř, n. zvláštnost,
význačné znamení.

adiungó, iůnxi, iinctum 3. připřáh
nouti (srv. iugum) připojiti, s—,
přivázati, přidružiti, přivtěliti; poe
nam uložiti, honorem zjednati.

adiúró 1. (k tomu) přísahati.
adiútor, oris, m. pomocník, pomahač;

adiutrix, icis f. pomocnice.
adijtorium, 7, n. pomoc.
adiuvo, iůvř,iitum 1. (algm) pomáhaci

podporovati, býti na prospěch; po
silovati, povzbuzovati.

adl... viz all...
admátiůro 1. zrychlovati.
admětior, mensussum 4. naměřovati.
Admětus, 7, m. 1. král v Thessalii.

2. král Molossů.
adminiculo 1. podpírati (koly).
adminiculum, 7,n. kůl, opěra; pod

pora, pomoc.
administer,tri, m. pomocník,dělník,

sluha.
administra, de, f. pomocnice.

16 admurmurátío

admi istrátio, onis,f. pomoc, vede
ní, řízení, správa.

administrátor, oris, m.
správce.

administro 1. říditi, spravovati, pro
váděti, opatření činiti.

admrirábilis, e podivuhodný,zvláštní.
admirábilitás, atis, f. podivuhodnost,
admirandus 3.=admřrabilis.
admiíráatio, onis, f. podiv, obdiv,

úžas; ad-em habere vzbuzovati úžas.
admirator, oris, m. obdivovatel.
admiror 1. (algm, algd) diviti se,

obdivovati se, žasnouti nad něčím.
admisceo, miscuj, mlixtum 2. přimí

siti, s—, připojiíti, přidružiti.
admissárius, i7, m. hřebec; chlípník.
admissum, 7, n. provinění, zločín.
admittě, misř,missum3. (vy-)pustiti,

eguó admisso tryskem; předpustiti,
dovoliti vstup, slyšení; dovoliti; do
pustiti se scelus, fraudem.

admixtioó, čnis, f. přimíšení, přísada.
*adrmodulor 1. spolu, k tomu zpívati,

hráti, šuměti.
admodum přísl. 1. u číslovek: na,

ke, asi, téměř, celkem: a. mille.
2. stupeň, mira: nad míru, velmi,
tuze, příliš: a. adulescens. 3. o od
povědí: ovšem, arci.

admělior 4. přivalovati,dopravovati.
admoneo, u7, itum 2. připomínati,

na—, pobízeti, varovati.
admoniti6, onis,f. připomenutí, na—,

výstraha.
admonitor, óris, m. připomínatel.
admonitus, us, m. v abl. —ůupomín

kou, vzpomínkou; k vybídnutí, na
výstrahu.

admordeo, momord?, mórsum 2. na
kousnouti, ohlodati.

admětio, onis, f. přivádění, přibližo
vání.

admoveo, movř,motum 2. pohybovati
k něčemu, přinésti, přivésti, při
blížici; ubera alci někoho odkojitl;
přiložiti manum operi (k dílu); a.
exercitum s vojskem přitrhnouti;
přen. mentem a. obrátiti mysl k—,
timorem způsobiti, spem vzbuditi,
blanditias užíti a pod.

admůgič 4. alci bučeti na někoho.
admurmurátič, onis, f. mručení pří

něčem, projev souhlasu neb od
poru.

ředitel,
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admurmuróě1. při něčem souhlasně
hlučeti, reptati.

ad-náscor viz agnascor; adn
ann...

adoleo, ev? — 2. oběť přinésti, spá
liti, za—.

adolescens viz aduléscens.
1. adolesco —3. hořeti, plápolati.
2. adolesco, €v7 — 3. (alesco, alo)

dorůstati, vyspěti, síliti, mohutněti,
vzmáhati se.

Adonis, is (—idis), m. králevic cyper
ský, miláček Venušin.

adoperič, operui, opertum 4. pokrý
vati, při—, zahalovati, zavírati.

adoptatio, onis, f.—adoptio.
adoptio, onis, f. (opto) přijetí za

vlastního, adopce; tštěpování.
adoptivus 3. za vlastního přijatý,

adoptovaný; o ovoci: zušlechtěný.
adoptó 1. voliti, bráti na pomoc; za

vlastního vzíti, adoptovati; (stromy)
vroubiti, šlechtiti.

ador n. špalda, samopše.

... víz

adorea (adoria),ae, f. ečzství ví
tězná sláva.

adoreus 3. špaldový, ze špaldy.
adorior, adortus sum 4.: 1. povstávati,

zdvíhati se proti čemu; útočiti,
udeřiti naněkoho (algm), napadnou
ti, dorážeti na —, obraceti se,
osopiti se na někoho. 2. podniknou
ti, počítí algd.

adornó 1. vystrojiti, zříditi, exercitum
vypraviti, iter chystati se na cestu;
zdobiti, krášlici.

adďoro 1. vzývati, zbožňovati, uctívati.
adp...viz app..., adg... viz acg...
adráděo,si, sum 3. oškrabati, oholiti,

ostříhati.
Adrástea, age,f. příjmí bohyně Ne

mesis.
Adrástus, 7, m. král v Argu. jeden

ze sedmí proti Thébám.
Adria a pod. viz Hadria.
adr... viz arr..., ads... viz ass...

adsc...,adsp...,adst... vizasc...,
asp..., ast..., adt...—att...

adulatio, onis, f. lísání se, lichocení,
pochlebnictví.

adulator, oris, m. pochlebník, pato
lízal.

adůlátorius 3. pochlebný, podlízavý.
adulescens, entis, m. f. dospívající,

mladý; jinoch, mladý muž, dívka,
mladá žena.

aduléscentia, ae, f. mládí, jinošství.
adulescentulus 3. mladičký; subst.

mladíček; adulescentula, ae, f. dívka.
adůlo 1. otírati, stírati.
adůlor 1. (algm) lísati se, pochlebo

vati; na kolenou vzývati.
adulter, era, erum cizoložný,záletný;

-er, eri, m. cizoložník, záletník,
-era, de, f. žena cizoložná, záletná.

adulterinus 3. padělaný.
adulterium, if, n. cizoložnictví,zálet

nictví.
adulteróo 3. (ad, alter) cizoložiti; pa

dělati, napodobiti, porušovati.
adultus 3. (adolesco)dospělý, uzrálý;

silný, pokročilý.
adumbráti6, ónis, f. nástin, náčrtek.
adumbrátus 3. nastíněný,načrtnutý,

naznačený; vymyšlený, napodobený,
zdánlivý.

adumbróo 1. nastíniti,
naznačiti, napodobiti.

aduncitás, átis, f. zakřivení.
aduncus 3. zakřivený, hákovitý,

(pták) křivozobý; naso suspendis a-ó
ohrnuješ nos.

tadůno 1. sjednotiti, spojiti, shro
mážditi.

adurgeč, ursi, — 2. přitisknouti,
tísniti, pronásledovati.

adůro, ussř, ustum 3. (při)páliti, s—.
adiisgue = usgue ad až k, až po (do).
adustus 3.spálený, vyprahlý, osmahlý..
advecticius 3. dovezený, cizozemský.
advecto 1. (často) dovážeti, přivážeti.
advectus, is, m. dovezení, přivezení.
advehóo, xi, ctum 3. dovážeti, při—;

v pass. přijeti, připlouti.
adveělo 1. zahalovati.
advena, ae m. (venio) příchozí, cizi

nec.
advenio, ven, ventum 4. přijíti, při

blížici se, nastávati; připadnouti,
dostati se někomu.

adventicius 3. vnější, cizí; jiný, ved
lejší.

adventóě 1. (úsilně, rychle) bli
přicházeti.

adventus, is, m. příchod, přiblížení
se, postup.

adverbium, 7, n. příslovce.
adversárius 3. (verto) naproti obrá

cený, protivný, nepřátelský, škod

načrtnouti,



adversitšs

livý; subst. -us, T, m. protivník,
odpůrce, nepřítel; -a, órum, n. dů
vody protivné strany; příruční kniha
kupecká.

adversitás, atis, f. protivenství.
adversor1.obraceti se proti někomu,

na odpor se stavěti.
. adversus 3. a) (čelem) obrácený
k —, proti —, z protějška přicháze
jící, protější: vulnera a-a rány z pře
du, do prsou, čestné; in a-um os
přímo do tváře; a -5 flumine proti
proudu; ex adversó, in a-um naproti
komu, čemu; b) protivný, nepřízni
vý, nepřátelský, škodlivý: res ad
versae neštěstí j. stav; odporný;
dis adversis protl vůli bohů; adver
sum-naproti; -um, T,n. (nebo v plur.)
nehoda, neštěstí.

2. adversus (-um)přísl.naproti; předl.
s akus. proti, k: bellum gerere a.
algm, pietas a. deos.

advertě, vert7, versum 3. obraceti k,
proti něčemu; a. navem říditi loď, a.
animum obraceti zřetel, pozornost,
dbáci, všímati si něčeho; trestati
in algm.

advesperáscit, čavit — 3. šeří se,
stmívá se.

advígilo 1. bdíti při něčem.
advocátič, onis, f. svolání k poradě,

porada, právní zastávání na soudě;
p en. právní zástupce.

advocátus 3. přivolaný (na pomoc);
subst. právní přítel (znalec), advo
kát; pomocník; přímluvce, zastánce;
*starosta, správce; *advocdta, de, f.
přímluvkyně, zastánkyně.

advocě 1. přivolati, s—, bráti na
pomoc, k poradě; vzývati.

advolátus, ds, m. přiletění,
advolě 1. přiletěti, přikvapiti.
advolvo, volvř, volůtum 3. přivaliti;

pass. přivaliti se, svaliti se; advolvř
genua (-ibus) padnouti k nohám.

advorsum a pod. viz adversum.
adytum, 7, n. [ř.)svatyně,její vnitřní

prostor.
Aeacus, i, m. Aiakos, syn Jovův, král

aiginský, pak jeden ze soudců v pod
světí. Aeaciděs, ae, m. Aiakovec,
jeho potomek: Achilleus, nebo jeho
syn Pyrrhus, Perseus makedonský,
Pyrrhus epirský; Aeaciděius 3. pa
třící Aiakovcům.

-a

18 aegré

Aeaaeus 3. ajajský, z ostrova Alala;
příjmí Kirky,

Aebutius, /7, římské jméno rodové;
lex Ae-ia zákon Aebutiův.

aedes viz dedis.
aedicula, ae, f. pokojík, kaplička.
aedificátič, onis, f. stavba, budova.
aedificátor, oris, m. stavitel, budo

vatel, stvořitel.
aedificium, i7, n. budova, dvorec.
aedifico 1. (aedis, facio) stavěti, bu

dovati, zřizovati; *(duš.) vzdělávati.
aedilicius 3. aedilský; subst. -us, 7, m.

bývalý aedil.
aedilis, is, m. aedil, úředník římský.
aedilitás, tis, f. aedilita, úřadaedila.
aedis (-6s), is, f. pokoj, obydlí, pří

bytek, dům, chrám; v plur. dům,
palác, úl.

aeditimus, 7, m. (aedituus, 7, m.)
strážce chrámu, chrámový sluha.

Aeduř viz Haeduř.
Aečěta, de (Aeštěs, ae) m. Aietes,

král v Kolchidě, otec Medein;
„Aečtias,adis, f.=Aečtině, €s, f. Me
dela.

Aegaečn, čnis, m. storuký obr Ai
galon.

Aegaeus 2. egejský; Ae—um, i,
moře egejské.

Aegátěs, ium (insulae)aegatské ostro
vy při záp. Sicilii.

Aegěae (Aegige), drum, f. město 1. v
Makedonii, 2. v Kilikii, 3. v Mysii;
obyvatelé Aegel Aegeatae, arum, m.

aeger, gra, grum nemocný, churavý,
slabý; zpuchřelý; starostlivý, sklíče
ný, mrzutý; bolestný, trapný.

Aegěus, 7, m. Aigeus, král athénský,
otec Theseův; Aegiděs,de, m. Algeo
vec Theseus.

Aegina, ae, f. ostrov Aigina jižně od
Athén; Aeginěeticus3. aiginský; Aegi
nětae, drum, m. Aigiňané.

Aegion (-ium) i7, n. město achajské;
Aegičnsis, e aegijský, Aegienses, ium,
m. Aegijští.

aegis, idis, f. [č.] štít Jovův; štít neb
pancíř Minervin.

Aegisthus, ř,m. Aigisthos, bratranec
a vrah Agamemnonův.

Aegos fliimen Kozí říčka na thráckém
Chersonésu.

aegre bolestně, nevrle, mrzutě; stěží,
nerad.
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aegréscó — — 3. onemocněti, zhor
šovati se; mrzeti se, stávati se
nevrlým.

aegrimonia, ge, f. zármutek, hoře,
tesknota.

aegritidě, inis, f. nemoc, choroba,
zármutek, strast, nevole,

aegrotátič, onis, f. nemoc, choroba.
aegrótě 1. chřadnouti, trpěti.
aegrótus 3. nemocný, chorý.
Aegyptus, 7, f. Egypt; Aegyptius 3.

egyptský, subst. m. Egypťan.
aelinos, 7, m. [ř.] žalozpěv.
Aelius jméno říms. rodu. Aelianus

3. Aeliův.
Ačělló, ús, f. jméno 1. Harpyje; 2. psa

Aktalonova.
Aemilius, i "jméno slavného rodu

římského (L. Aemilius Paullus);
Aemilius 3. Aemiliův, tribus aemi
lijská; ludus šermířská škola.

aemulátič, onis, f. soupeření, zá
vodění, horlivé napodobování; řev
nivost, závist, žárlivost.

aemulátor, óris, m. napodobitel, ná
sledovník; sok, soupeř.

aemulátus, ús,'m. = aemulatio.
aemulor1. (algm) horlivě napodobo

vati, následovati; (alci, cum alguo)
sočiti, býti žárlivý, závistivý.

aemulus 3. napodobující, závodící;
žárlivý, závistivý; subst. — us, i, m.
napodobitel, sok, soupeř; — a, ae,
f. sokyně.

Aenaria, ae, f. ostrov při Kampanii.
Aenčás, ae, m. Aineias (Aeneas), syn

Anchisův a Venušin; Aeneadés, ae,
m. Aeneovec, Askanlus (lulus) neb
Augustus; v plur. druhové Aeneovi
nebo Římané; Aeněius 3. Aeneův;
Aeneis, idis, f. Vergiliova Aeneis.

aeneátor, óris, m. trubač.
ačcneus, ahčéneus, ačnus, ahénus

3. (aes) kovový, bronzový, měděný;
pevný jako železo, ocelový; subst.
— um, ř, n. měděná nádoba, kotel.

aenigma, atis, n. [ř.] hádanka, zá
hada.

aenipěs (aheni-), edis s kovovýma
nohama.

A(h)énobarbus,
příjmí Domitiů.

ačnus viz aeneus.
Aeolěs, um, m. kmen řecký Aiolové;

Aeolius 3. aiolský, A—a puella Sapfo,

m. Rudobradý,

A—um carmen báseň Sapfina nebo
Alkaiová; Aeolia, de, = Aeolis,idis,f.
Aiolie na záp. pobřeží Malé Asie.

Aeolus, 7, m. 1. syn Hellenův, pra
otec kmene aiolského; 2. vládce
větrů. Aeolides, ae, m. Aiolovec,
zvl. Sisyfos neb Odysseus; Aeolis,
idis, Alolovna; Aeolius 3, Aiolův,
Aeolia, ae, f. Aiolie, ostrov, nyní
Stromboli (sev. od Sicilie).

aeguábilis, e rovnoměrný, stejný,
stálý, nestranný; a. in suos stejně
vlídný ke svým.

aeguábilitás, átis, f. rovnoměrnost,
stejnost, stálost, nestrannost.

aeguaevus 3. stejně starý.
aeguális, e stejný, rovný, plochý:

loca; pravidelný, stejnoměrný, stá
lý; stejně starý, současný.

aeguálitás, dtis, f. stejnost, rovnost,
souměrnost, souvěkost.

aeguanimitás, dtis, f. =
animus.

*aeguanimus 3. klidné mysli, roz
vážný; adverb. i *geguanimiter roz
vážně, trpělivě.

aeguátió, onis, f. vyrovnání, rovné
rozdělení.

aeguéestejně, rovně, spravedlivě, jak
se sluší; degue ac (atgue) právě tak,

aeguus

jako.
AeguT (Aeguiculi), orum, m. Aeguové,

kmen v Latiu; adj. Aeguicus, Aeguicu
lus 3. bellum Ae—cum válka s Aeguy.

aeguilibritás, atis, f. rovnováha.
aeguinoctiális, e rovnodennostní, za

rovnodennosti.
aeguinoctium, iř, n. rovnodennost.
aeguiperó 1. přirovnávati, srovná

vati algm, algd alci; (vy-)rovnati se
někomu algm.

aeguitás, útis, f. rovnost, stejnost,
(duševní) klid; skromnost, nestran
nost, poctivost, slušnost.

*aeguivocátio, onis, f. dvojsmysl,
mnohovýznamnost.

aeguóo 1.: 1. rovným činiti, vyrovnati,
urbem solo (dat.) srovnati se zemí;
přirovnávati, srovnávati, na roveň
stavěti algm alci, cum alguo; rovno
právně rozdělovati. 2. vyrovnati se
někomu (během:algm cursu, cursum
alcis).

aeguor, oris, n. rovina, pláň; mořská
hladina, moře.
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aeguoreus 3. mořský.
aeguus 3.:1.a) rovný, přímý,plochý;

subst. — um, 7,n. rovina. b) příznivě
položený, příhodný; nakloněný, mi
lostivý, laskavý. c) klidný, mírný,
spokojený; deguo animo s klidnou
myslí. — 2. stejný, rovný; nestran
ný, spravedlivý, slušný; deguoMarte
pugnare se stejným váleč. štěstím;
plus aeguo více než slušno; subst.
— um, 7, n. slušnost, spravedlnost.

aer,eris (akus. —a) m. vzduch, mlha,
oblak; povětří, podnebí.

aerária, ae, f. doly na rudu.
aerárium ir, n. (státní) pokladna,

jmění, poklad.
aerárius 3. měděný, kovový, peněžní;

tribuni ae-iř účetní tribunové; subst.
—iT,iorum, m. občané nejnižší třídy.

aerátus 3. kovem pobitý, okovaný,
kovový, měděný.

aereus 3. = geratus 3.
aerifer 3. kov, kovový cymbál ne

soucí.
aeripěés, edis kovonohý.
áěrius 3. (aěr) vzdušný, ve vzduchu;

vysoký, větrný.
Aéěropě, čs, f. matka Agamemnona

a Menelaa.
aerigo, inis, f. rez, plíseň; závist,

lakota.
aerumna,ae, f. strast, utrpení.
aerumněsus 3. strastný, trudný,

bídný.
'aes, deris, n. kov, měď, bronz, spěž;

přen. věci z kovu zhotovené: cym
bál, polnice, zbraň, socha, deska
bronzová; bronzová n. měděná
mince, peníze, jmění, žold; aes
alienum dluhy.

Aesacus, i, m. syn Priamův.
Aesar, is, m. řeka v Bruttiu; adj.

Aesareus 3.
Aeschines,is, m.slavnýřečník,soupeř

Demosthenův.
Aeschylus, 7, m. Aischylos, řecký

básník dramatický.
Aesculápius, i7, m. bůhlékařství.
aesculetum, 7, n. doubravina.
aesculeus 3. dubový.
aesculus 7,f. (vlašský) dub.
Aesón, onis, m. otec lasonův; Aesonius

3. Aesonův (heros = lason), Aeso
nidls, de, m. Aesonovec, lason.

Aesóopus, 7, m. 1. slavný skladatel

bajek. 2. slavný herec doby Cicero
novy nebo jeho syn.

aestás, atis, f. léto, letní vedro.
aestifer 3. vedro přinášející, horký.
aestimabilis, e cenný.
aestimátió, čónis,f. ocenění, odhad;

posouzení, uznání.
aestimátor, oris, m. odhadce, po

suzovatel.
aestimě (destumo) 1. odhadovati,

oceňovati, posuzovati; vážiti si; a.
alci litem pokutu vyměřiti, pokuto
vati; za něco míti, pokládati, souditi.

aestivus 3. letní; subst. — a, orum,
n. a) (castra) letní tábor, letní vý
prava; b) salaš, stádo na salaši.

aestuárium, ij, n. močál.
aestuo 1. plápolati, vříti, býti horký;

vlnici se, bouřiti, kypěti; přen. býti
rozčilen, vříti vášní; kolísati dubita
tione.

aestuosus 3. parný, palčivý, bouřlivý.
aestus, is, m. žár, vedro, parno; vlno

bití, příboj, vír; přen. vášeň, roz
rušení, nerozhodnost; kolísání.

aetás, atis, f. (z devitas, devum)1. věk,
lidskýživot, období věku: chlapectví,
jinošství, mužný věk, stáří. 2. doba,
pokolení, století.

aetátula, ae, f. úclý věk.
*aeternális, e — aeternus.
aeternitás, útis, f. věčnost,nesmrtel

nost, věčná památka.
aeterno 1. zvěčniti.
aeternus 3. věčný, nesmrtelný, stálý;

subst. — um, 7, n. věčnost.
aethér, eris, m. [ř.] nadvzdušíj. sídlo

bohů, vzduch, nebe; obloha; svět,
země (akus. a—a).

aechereus 3. 1. = aetherius. * 2. tě
kavý; de —um oleum silice.

aetherius 3. nebeský, božský, vzduš
ný; nadzemský, pozemský.

Aethilops, pis, m. v plur. Aethiopes,
Aithiopové, obyvatelé jižní Libye,
země Aethiopia, ae, f., Aithiopie, na
jih od Egypta.

Aethra, ae, f. Aithra: 1. matka The
seova. 2. Okeanovna.

aethra, ae, f. [ř.] blankyt, jasná ob
loha.

Aetna, ae, f. 1. sopka Etna. 2. město
na jejím úpatí. Aetnaeus 3. Aetnensis,
© aetenský; Aetnénses, ium, m.
Aetňané.
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Aetělus 3. aitolský, Aetoli, Orum, m.
Aitolové, kmen řecký; Aetólis, idis,
f. Aitolka; Aetolius, —icus 3. aitol
ský, Aetolia, ae, f. Aitolie ve střed
ním Řecku.

aevitás, atis, f. doba lidského života.
aeviternus 3. — gaeternus.
aevum, 7. n. 1. věk, věčnost, doba

života, život. 2. — aetas.
Afer, Afra, Afrum africký, A—a avis

perlička; Afer, AfrT,m. Afričan, Pun.
af-fabilis, e vlídný, přívětivý.
affabilitas, atis, f. vlídnost, přívěti

vost.
affabré (ad, fabro) umělecky.
affatim do únavy, dostatečně.
affátus, is, m. oslovení.
affectátič, onis, f. horlivá snaha,

úsilí, žádostivost,
affectió, onis, f. 1. působení, dojem,

vliv; 2. stav, soustava corporis; 3. ná
lada, záliba, náklonnost; 4. změna
stavu duš. k dobrému nebo zlému;
*oři nemoci: afekce.

affecto 1.:1.sáhati po něčem,pouštěti
se do něčeho, chápati se čeho algd;
a. iter bráti se cestou. 2. horlivě
usilovati, domáhatí se čeho.

*affectuosus 3. nakloněný, laskavý.
affectus, is, m. stav myslí, nálada;

vášeň, žádost, láska, náklonnost;
*vůle, úmysl.

affero, ferre, attulř, allatum (ad, fero)
1. přinášeti, dopravovati; oznamo
vati, vypravovati; se af. přijíti; přen.
vim, manus alci af. vztáhnouti ruku,
násilně zakročiti; manus sibi af. spá
chati samovraždu. 2. způsobiti, při
pravovati, zjednati, opem poskyt
nouti; uváděti (omluvu, důvody).

af-ficio, fěc7, fectum 3. (algm) 1. na
někoho působiti, s někým zacházeti;
dojímati, mysl vzrušiti, oslabovatl,
vysíliti, vůbec: v nějaký stav uvésti;
affectus 3. v duš. stavu, v náladě se |
nacházející, dojatý; vysílený, sklí
čený. 2. af. algm alguá ré někoho
něčím opatřiti, obdařiti, něco mu
způsobiti: beneficio, poena (po
trestati), dolore, gaudič; timore za
chvacuji, supplicio trestám na hrdle;
admiratione affici býti u vytržení,
morbo, male býti nemocen a pod.;
affectus 3. něčím obdařený, opatře
ný; způsobilý, nakloněný.

af-figó, xi, xum, 3. přibíjetl, připevňo
vati, zatloukati, připoutati.

af-fingo,f:nxř, fictum 3. přidělati, při
pojiti; vymysliti si, vylhati.

af-finis, e sousední, hraničící; něčeho
účastný, v něco zapletený; příbuzný;
subst. — is, is, m. svak, švagr.

affinitás, atis, f. sousedství, příbu
zenství.

affirmáte jistotně, svatosvatě.
affirmátič, onis, f. ujištění. ubezpe

čení.
af-firmě 1. utvrzovati, posilovati;

(po)tvrditi, ubezpečovati.
af-flátus, is, m. (o)vanutí, výpar;

nadšení.
af-fleo, evř, etum 2. alci plakati s ně

kým.
afflictátič, onis, f. trýzeň, útrapa.
tafflietio, onis, f. — afflictatio.
af-flictě 1. (prudce, opět) bíti, tlouci;porouchati,| poškoditi;trýzniti,

trápjtí, skličovati; se af. bíti se
v prsa, hořekovati.

afflictor, čris, m. snižovatel, tupitel,
trýznitel.

afflictus 3. poškozený, rozbitý; ne
šťastný, ubohý, sklíčený; res afflictae
zoufalé, bídné postavení.

af-fligó, xi, ctum 3. přirážeti, bíti,
tlouci do něčeho, na něco, sraziti
k zem! (v pass. klesnouti), rozbíti,
poškoditi; zničiti, vyvracetí, u
vrhnouti v neštěstí; rmoutiti, skli
čovati.

aťf-fló1. ovanoutí, vanoutí na —, proti
někomu; vdechnouti, nadchnouti.

afflueéns,entis hojně přitékající, hojný,
bohatý, vydatný; a—ter vivere roz
mařile.

affluentia, ae, f. přitékání, nadbytek,
rozmařilost.

af-fluo,flixr —3.: 1. přitékat!, hrnou
ti se (copiae), valiti se. 2. býti
v hojnosti, míti nadbytek, oplývatl
opibus.

affor, affátus sum 1. (ad, fari) oslo
viti, vzývati.

af-fulgeo, fulsř — 2. zazářiti, zasvit
nouti, usmáti se na někoho alci.

af-fundě, fůdi, fisum 3. přilévati,
vy—; přidávati.

a-flueěns, entis přetékající, oplývající.
á-fluo — — 3. odtékati, pře —; oplý

vati.
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Afránius,iř, m. 1. skladatel komoedií.
2.legát (Caesarův); A-us3. Afranlův,
AfráanianT,orum, m. vojínové Afra

„ niovi.
Africus 3. africký; subst. — us, 7, m.

prudký jihozáp. vítr. Africa, ae, f.
Afrika. Africanus 3. africký.

Agamemně (—ón), dnis, m. Aga
memnon, král v Mykénách, vůdce
Řeků před Trojou; Agamemnonius
3. Agamemnonův.

Aganippě, čs. f, pramen v Boiotii;
Aganippis, idos, f. Aganippin.

agásě, onis, m. (ago) pacholek od
koní, oslů.

Agathoclěés, is, m. 1. tyran syrakuský.
2. dějepisec.

Agaué, čs, f. dcera Kadmova.
agellus,ř, m. (ager) políčko, stateček.
agěma, atis, n. [ř.] oddíl makedon

ského vojska.
Agěnor, oris, m. král foinický, otec

Kadma a Europy. Agenoreus 3. Age
norův; Agěnoriděs, ae, m. Ageno
rovec, Kadmos n. Perseus.

ager, agri, m. pole, role, pozemek,
statek; venkov, území, kraj; in
fronte — in agrum do šířky — do
hloubky.

Agěsiláus, 7, m. král spartský.
ag-gemě — — 3. lkáti, vzdychati nad

něčím.
agger, eris, m. (2. aggero) návoz, ná

sep, val, hradba; hráze, silnice,
cesta, hromada.

1. aggeró 1. (agger) navážeti, (na)
hromaditi, (na)kupiti; zvyšovati,
zvětšovati.

2. aggero, gessi, gestum 3. (ad, géro)
přinésti, naněsti, přidávatl.

aggestus, s, m. přinášení, přivážení.
ag-glomerčě 1. pevně připojiti, při

družitl.
ag-glitino 1. přilepiti, připojit.
ag-gravě 1. těžším učiniti, ztížiti,

zhoršití.
aggredior, gressus sum 3. (ad, gra

dior) (ad) algm, algd. 1. kráčeti
k někomu,přiblížit se, přistoupiti;
obrátiti se na někoho s prosbou —
i nepřátelsky, napadnouti, udeřití,
útok učiniti. 2. dáti se do něčeho,
počíti, podniknouti opus.

aggrego 1. (ad, grex) sháněti, při
družiti,

agó

aggressič, onis, f. útok, náběh.
*agibilis, e činný, praktický. í
agilis, e (ago) pohyblivý, hbitý,

rychlý, živý, činný.
agilitás, atis, f. pohyblivost, rychlost,
čilost.
Agis, idis, m. 1. král spartský. 2. Ly

čan. 3. básník z Argu.
agitábilis, e pohyblivý.
agitátič, onis, f. pohybování, mávání,

zabývání se něčím; činnost mentis,
studiorum (vědecká).

agitátor, oris, m. pohaněč, řidič,
vozataj.

agito 1. a) (často, prudce) něčím hý
bati, mávati, otřásati algd; prohá
něti, honiti, povzbuzovati, podně
covati, pronásledovatí, znepokojo
vati, soužiti, štváti, posmívati se;
pobuřovati, popouzeti, kárati; a.
mare rozbouřiti. b) něčím se zabý
vati, něco konati; a. imperium vlád
nouti, vitam žíti. c) řečí přetřásati,
horlivě jednati, raditi se; a. (in)
mente, animo uvažovati, zamýšleti.

Aglauros, (—us), T, f. dcera Kekro
pova.

agmen, inis, n. (ago) 1. tažení, tah,
tok; a-e certo přímo; tažení vojska,
pochod, postup; přen. boj, válka.
2. zástup, dav, vojsko na pochodu;
a. cogere, claudere voj uzavírati,
krýti.

agna, ae, f. ovečka.
Agnália, ium n. slavnost „„beránků
agnáscor, nátus sum 3. (ad, [g] nascor)

naroditi se po smrti otcově, po na
psání testamentu.

agnátič, onis,f. příbuzenství po meči.
agnátus 3. pozoětí zrozený syn; příbuzný po meč
agnínus 3. beránčí, jehněčí; -a, ae, f.

(caro) jehněčí maso.
agnitio, onis, f. poznání, uznání.
agnomen, inis, n. (ad, nomen) pří

jmení.
agnosco, nóvř,nitum 3. (ad, [g] nosco)

1. opět poznatl; vzpomínati si na
verbum; zkoumati, pátrati. 2. roz
uměti, chápati. 3. uznati, schvalo
vati, připouštěti.

agnus, 7, m. jehně, beránek.
ago, 6gi, áctum, 3.: 1. a) (živé by

tosti) hnáti, vléci, vésti; ferre et
agere odháněti a odvláčetl; ag? tá
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hnouti (voj.), spěchati, hnáti se,
řítiti se. — honiti, štváti, pronásle
dovati, in exsilium vypuditl, od
mortem dohnati; na soudě žalovati;
znepokojovati, trápiti, b) (věci)v po
hyb uvádětl, říditi classem, zarážeti;
posunovati turres. c) a. animam býti
v posledním tažení, viags raziti si
cesty, rimas pukatl; se a. vésti sl,
chovati se. — 2. vitam a. živottrá
viti, býti, prodlévati, bydliti; septi
mum annum ago jde mi na 7. rok. —
3. přen. a) činiti, konatl, jednati,
prováděti, zřízovati; rem ago za
bývám se věcí, usilují o věc, rěs
agitur jde, běží o věc; a. honorem
čestný úřad zastávati; agř býti pro
váděn, díti se, splňovati se; guid
ogis? jak se máš? guid agitur? o co
jde? actus 3. provedený, vykonaný,
minulý. gratias ago vzdávám díky;
nihilagere nic nepoříditi, triumphum,
dies festos a. slaviti, orationem před
nášeti, fabulam hráti, představo
vati; aliguem agere na někoho sl
hráti, něčí roli předváděti. b) cau
sam a. při vésti, causam alcis a.
někoho hájiti; id a., ut (ne) přičiniti
se, aby (ne); dctum est jest hotovo,
"jest veta (de me). — c) nepřech.
býti činným, jednatl, počínatl si;
familiariter a. důvěrně obcovati, za
cházetl, jednati s někým; bene cum
eo agitur vede se mu dobře. —age,
agite! nuže, vzhůru! dobře, budiž!;
agedum nuže tedy! age vero, porro
a dále, nad to.

agón, onis, m. [ř.] zápas, závod (akus.
i agóna, ř.).

Agoónália, ium, n. Agonalie, slavnost
na počest boha Jana.

Agónila, órum, n. = Agondlia.
*agónia, ae, f. smrtelný zápas.
*agoónista, ae, m. zápasník, bojovník.
agrárius 3. polstva se týkající, polní,

pozemkový lex; -iT, iorum, m. při
vrženci rozdělení pozemků, majet
níci pozemků.

agrestis, e polní, venkovský, selský,
surový, divoký, nevzdělaný, prostý,
neumělý; -is, is, m. rolník.

agricola, ae, m. rolník, sedlák.
Agricola: Cn. lulius Agricola tchán

Tacitův.
tagricolátič, onis, f. = agricultura.

agricultůra a pod. viz cultůra a pod.
Agrigentum, 7, m. město sicilské

(Girgenti).
agripeta, de, m. osadník.
Agrippa, de, m. 1. Menenius A., kon

sul r. 503 př. Kr. 2. M. Vipsanlus A.
vojevůdce Augustův. 3. A. Postumus
jeho syn.

Agrippina, ae, f. 1. choť Germani
kova. 2. dcera Germanikova, matkaNeronova;| Colonia:Agrippiněnsis
Kolín nad Rýnem, obyvatelé jehoAgrippiněnsés, ium,

Agyleus, m. (vok.u) 1příjmeníApol
lona, ochránce ulic.

Agyrlum, i7, n. město sicilské, adj.
Agyrinénsis, e; Agyrinénses, ium, m.
Agyrijští.

áh ach!
Ahala, ae, m. příjmení rodu Servi

liova.
ahen(e)us viz aěn(e)us.
ai ach!
Aiáx, cis, m. Alas:1. syn Telamonův.

2. syn Olileův.
ain' viz aio.
aióo (sloveso schodné) říkati „„ano““,

přisvědčovati, praviti, tvrditi; ain'
= ais-ne myslíš? opravdu? guid
ais? co pravíš? cože?

Aius Locitius (Logučns)zosobněné
božstvo hlasu, jenž Římanyvaroval
před Gally.

ála, ae, f. (pod) paždí; křídlo (I voj.),
četa vojska spojeneckého n. jízdy.

Alabanda, ae, f. město v Karli, adj.
Alabanděnsis, e alabandský, Alaban
denses, ium, m. Alabanďané; adj.
| Alabandeus 3.

alacer, cris, cre živý, čilý, rozrušený;
horlivý, ohnivý; odhodlaný.

alacritás, -atis f. živost, horlivost,
odhodlanost, nadšení.

álárius 3. (šláris, -e) křídelní, na
křídle; -iT,iórum m. pomocné sbory.

álátus 3. okřídlený.
alauda, ae, f. chocholouš,skřívan.
*alba, ae, f. (t. |. tunica) bílé roucho,

kněžská „,alba'“.
Alba, ae, f. 1. město A. Longa v Latiu.

2. město Alba Fiicens (Ficentia) u
jezera fucinského.

Albánus 3. 1. albský (od města Alba
Longa); A. mons hora albská; -um,
T,n.a) (vinum) a. víno; b) (praedium)
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letohrádek albský. 2. albánský, A—i,
orum, m. Aibanové; Albdnia, ae, f.
krajina v Asil při jezeru kaspickém.

albátus 3. bíle, slavnostně oděný.
albeo, uř — 2. býti bílý, svítati.
albesco, buř — 3. bělati, jasniti se,
, svítati.
albico 1. býti bělavý, bělošedý.
*albicolus 3. s bělostnou šíjí.
albidus 3. bělavý.
Albinovánus, 7, římskérodové jméno
Albinus, 7, m. římské příjmení.
Albis, is, m. Labe,
Albius, iř, rodové jméno římské,

Albianus 3. Albiův.
Albula, ae, f. m. staré jméno řeky

Tiberu.
Albunea, ae, f. vílapramene u Tiburu,

pramen sám
albus 3. a) bílý, bělošedý, bíle oděný;

bledý, zsínalý. b) jasný, světlý, vy
jasňující, mraky rozhánějící Notus,
lapyx; šťastný, příznivý; album,7, n.
bílá barva n. deska; seznam, listina.

Alcaeus, 7, m. řec. básník Alkaios
(kol. r. 600 př. Kr.).

Alcathous, 7, m. 1. syn Pelopův, za
kladatel Megary (= Alcathoe,s, f.).
2. druh Aeneův.

alces, is, f. los (zvíře).
Alcestis, is, f. Alkestis, choť Admé

tova.
Alcibiades, is, m. 1. státník athénský.

2. Sparťan.
Alcidamás, antis, m. řecký rétor.
Alciděmos, 7, f. příjmení Athénino.
Alciděs, ae, m. potomek Alkea, vnuk

jeho Herakles.
Alcinous, 7, m. král Faiaků.
Alcmaeo (—ón), onis, m. syn Amfia

raův. ©
Alcměna, de (-8, čs) f. matka He

rakleova.
alcyoón, onis, f. (ř.] ledňáček.
Alcyoně, es, f. 1. manželka Ceykova,

proměněná v ledňáčka; ledňáček.
2. jedna z Plejad.

alea, ae, f. kostka alea ludere; hra
v kostky, hra hazardní; nebezpečí,
nejistota.

aleéátor, oris, m. hráč v kostky n.
hazardní.

áleátorius 3. hráčský.
leč, onis, m. = aleator.
alěc viz allec

Aléi campř pláně alejské v Kilikii:
ales, itis (ala) okřídlený, rychlý,

prchavý, subst. m. f. pták (věštný),
věštné znamení mala alite; přen.
pěvec, básník.

Alěsia, ae, f. pevnost v Gallii.
Alexander, dri, m. 1. syn Priamův =

Paris. 2. vládce ferský. 3. král Mo
lossů. 4. A. Veliký.

Alexandria, de, f. Alexandrie, A-7
3. alexandrijský.

Alexis, idis, m. sličný mladík.
AWenus, 7, jméno rodové.
Alfius, i7, m. 1. přítel Ciceronův.

2. lichvář A.
alga, ae, f. mořská řasa, bezcennávěc.
algeč, als? —2. mrznouti, křehnouti
algidus 3. studený, mrazivý.
Algidus, 7, m. horstvo v Latiu; Algi

dum, f, n. město v tom pohoří; adj.
A-us 3. algidský.

algor, óris, m. mráz, zima.
alia (vid) jinudy, jinou cestou.
aliás přísl. jindy, podruhé, jinak;

alias — alias jednou — po druhé,
brzy — brzy; alias — aliter jednou
tak — po druhé onak.

alibr přísl. jinde; al. — al. zde — tam,
alii alibi každý jinde.

alica, ae (halica) f. kroupy, odvar
z krup.

alicubi někde.
alicunde odněkud.
alienátio, onis, f. odcizení, odnětí;

odpadnutí, odvrácení se; nepřízeň
k někomu.

alienigena, de, m. (gigno) cizinec,
cizozemec; hostis a. zahraniční.

alieno 1.: a) odci iti, dáti do cizích
rukou, odstoupiti; zavrhnoutl, za
puditi, odstrčiti; v pass. přijíti do
cizi moci; mentem, animum al. mysl
odvrátiti, zbaviti rozvahy, pomásti
na rozumu,zaslepiti. —b) odvrátiti
od někoho, znepřáteliti, přiměti
k odpadnutí; v pass. odpadnouti,
znepřáteliti se, aliendtus 3. odpadlý,
nepřátelský, nemilostivý.

alienus 3. a) cizí, jinému patřící, vy
půjčený, neobvyklý, per aliena (loca)
vagari v cizině se potulovati; — um,
Ť, n. cizí statek n. majetek; —a,
orum, n. cizí věci, záležitosti. —
b) rodem cizí, nespřízněný, nepří
slušející k někomu, neznámý. —
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c). nepříznivý, nevlídný; nepříhod
ný locus, tempus; nepřístojný.

aliger, a, um okřídlený.
alimentum, 7, n. poživatina, pokrm,

výživa.
alimóonium, ij, m. strava, výživa;

potrava, pokrm (jiný tvar alimoónia,
ae, f.).

alio (přísl.) jinam; alius — o každý
jinam; přen. jinam, k jinému účelu.alioguT(n)jinak,ostatně;| vůbec,
celkem.

ali-pěs, edis, m. s okřídlenýma no
hama, rychlý.

aliptěs (olipta), ae, m. [ř.] natěrač
těl v lázních, masér, *mastičkář.

aliguá (vid) někudy, nějak; taliguate
nus do jisté míry.

*aliguális, e nějaký, jakýsi.
aliguam multi dosti mnozí.
aligumdiiůi dosti dlouho.
aliguandě jednou, kdysi, konečně;

někdy, mnohdy.
aliguantisper na chvilku, trochu.
aliguantulus 3. malý, nepatrný.
aliguantus 3. dosti veliký, d. značný;

-um, 7, n. značný díl, kus; -um,
přísl. ne málo, dosti; -to o něco,
o hodně (ante, post dříve, později),
dosti, značně.

aliguí, gua, guod některý, nějaký;
někdo.

aliguis, gua, guid (adj. aliguod) 1. (vů
bec) někdo, něco — některý, ně
jaký, leckdo, leccos; aligui tres aut
guattuor asi tři n. čtyři; někdo zna
menitý, něcovelikého, důležitého
dicere, esse algd; aliguóonumero esse
něco platiti, za něco státi; aliguid
přísl. poněkud, v něčem differre.

aliguo někam; jinam; k něčemu ji
nému.

aliguot několik.
aliguotie(n)s několikrát.
alis, alid — alius, aliud.
aliter jinak, jiným způsobem; alius a.

každý jinak; al. ac, atgue jinak, než;
haud aliter, guam nejinak než, právě
tak jako. — přen. jinak, jindy, sice.

álium viz allium.
aliunde odjinud, od někoho jiného.
alius, alia, aliud 1. jiný; al. ac (atgue)

jiný než; alii — alii jedni, druzí;
aliud něco jiného; alium alia clades
oppressit každého jiná; alius a-um

hortatur jeden druhého, druh druha;
alius ex alio jeden po druhém. a.
atgue a. brzy ten, brzy onen. 2. roz
dílný, opačný; alii ostatní.

al-lábor, lapsus sum 3. šinouti se,
plaziti se k —, přitékati, připlouti:
někam se dostati.

al-laboro 1. (pracně) připojiti,
máhati se, vynasnážiti se.

al-lacrimáns, antis (nad tím)slze, -Ící.
allápsus, iis, m. připlazení (se.)
allatro 1. algm. štěkati na někoho;

láti, tupiti.
allec, écis, n. rybí rosol.
allect5 1. vábívati.
Allectě, ús, f. jedna z Litic.
allegátio, onis, f. poslání.
1. al-lego 1. poslati, odesílati;

preces přednášeti; uváděti, při-.
2. al-lego, leg, lectum 3. přibírati

(volbou).
alégoria, ae, f. [ř.] jinotaj.
allevamentum, 7, n. ulehčení.
allevatio, onis, f. nadzdvižení, uleh

čení.
al-levo 1. nadlehčiti, zdvihnouti;

ulehčiti, zmírniti; a. animum nabýti
mysli. .

Allia, ae, f. říčka, přítok Tibery;
Alliensis, e allijský.

al-licio, lex; — 3. (při)vábiti, lákati;
získatl si.

al-lido, sř, sum 3. (ad, Iaedo) narážeti,
vrhatí nač, a. ad parietem mrštiti
o stěnu.

al-ligo 1. přivázati, u—, svázati,
(s)poutati, pevně držeti; přen. za
vazati (si), upoutati, zaplésti v něco.

al-lino, lév?, litum 3. natříti.
allium i", n. česnek.
Allobrogěs, um, m. kmen gallskýAllobrogové;| Allobrogicus| čestné

příjmení ©. Fabia Maxima.
aHocitio, onis, f. — alloguium, iř,

oslovení, rozmluva, útěcha.
al-loguor, allocitus sum 3. osloviti.
al-ludo, sř, sum 3. blížiti se hravě

k něčemu; faškovati, žertovně mlu
viti, žertem něco pčipojiti, na něco
narážeti algd.

al-lua, luř — 3. omývati, oplachovati.
-alluvies, 8T,f. zátopa, povodeň.
alluvič, čnis, f. náplav, nános.
almus 3. (alo) živný, plodný,-úrodný;

blahodárný, milostivý.
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alnus, 7, f. olše, člun ze dřeva olšo
vého.

aló, ui, al(ijtum 3. 3. (vy)živiti, vy
chovávati; vydržovati, podporovati,
posilovati, pečovati o něco civi
tatem.

Alčidae, drum, m. Aločěovci,synové
Giganta Aloěa.

Alpěs, ium, f. Alpy
Alpinus 3. alpský; A-us, T, m. pěvec
Alp, Alpan; Alpic7, orum, m. obyva
telé Alp.

*alphabětum, T, n. (i alphaběta) abe
ceda, nejnižší nauky; alphaběticus
3. abecední.

Alphčus (Alpheos), 7, m. řecká řeka|
Alfeios; Alpheias, adis, f. Arethusa,
milenka Alfeiova; Alphéus3.alfejský.

Alsium,iř, n. město etruské; Alsiénsis,
e alsijský.

alsus 3. chladný, chladivý.
altária, jum, n. (i *sg. altáre, is, n.)

hořejší část oltáře, oltář.
alter, a, um 1. jeden ze dvou, z obou,

druhý. alter (unus) — alter jeden,
druhý; alter (unus) et alter jeden
i druhý, ten i onen, některý; alte
rum tantum jednou tolik, -0 -0 o j. t.
— alter ab illó druhý po něm. —
2. druhý, protivný, opačný. — 3.
bližní.

altercátio, onis, f. hádka, spor.
altercor 1. hádati se, příti se.
alterně 1. něco střídavě činiti, stří

dati, měniti; uvažovati, rozpako
vati se.

alternus 3. střídavý, vzájemný; car
men -um báseň složená elegic. disti
chem; alternis (abl.) střídavě.

alter-uter, utra, utrumjeden z obou.
altilis, e (alo) krmený; altiles (aves)

krmená drůbež.
altisonus 3. s výše hřmící, hučící.
altitonáns, antis ve výši hřmící.
altitůdě, inis, f. výška, vznešenost;

hloubka, uzavřenost, nevyzpytatel
nost.

altivoláns, antis ve výši
subst. f. pták.

altor, oris, m. živitel.
%altricor 1. příti se.
altrinsecus na druhé straně,

obou stranách, s obou stran.
altrix, řcis, f. živitelka, kojná.
altus 3.: 1, a) vysoký, strmý; hrdý,

létající,

*na

mocný, vznešený. b) hluboký; -um,
i, n. výška, výšina, nebe; hloubka,
dálka, širé moře. — 2. hluboko
uvnitř, vnitřní, tajný, skrytý; silný,
hlasitý vox; důkladný; odlehlý, sta
robylý.

álůucinor (hal-)1. blouzniti.
talaumen, inis, n. kamenec.
taliminosus 3. bohatý na kamenec.
alumna, ae, f. chovanka.
alumnus, 7, m. (alo) chovanec, žák,

syn; mladé dobytče.
Aluntium, i7, nm. město

Aluntinus 3. aluntijský.
alůta, de, f. vydělaná kůže.
alv(e)árium, iř, n. úl.
alveolus, 7, m. (alveus) korýtko, ne

cičky; malé řečiště; vrhcábnice pro
kostky, hra v kostky.

alveus, 7, m. dutina, břicho, necky,
vana, koryto, pánev; řečiště, dno,
lodi, loď, úl.

alvus, 7,f. dutina břišní, břicho, žalu
dek, mateřský život; břicho a trup
lodní,

Alyattěs, ae, m. král Lydů, otec
Kroisův.

amábilis, e milování hodný, líbezný;
laskavý, něžný.

Amalthěa, ae, f. nymfa (n. koza),
odchovavší Dia na Krétě.

ámandátič, onis, f. vypuzení, vypo
vědění. ,

amandě 1. vyhnati, zapuditi.
amáns, antis milující, láskyplný; subst.

m. f. milenec, oddaný přítel, mi
lenka; vir patriae a. vlastenec.

Amánus, 7, m. pohoří mezi Syrií a
Kilikif; Amanicus 3. amanský.

amarácum, 7, n. (-us, T, m. f.) [ř.]
majorán.

amarantus, 7, m. [ř.] laskavec.
*amárěsco —3. hořknouti, chutnati

hořce.
*amárico 1. roztrpčití.
*amárinus 3.—amóčrus.
amáritidě, inis, f. trpkost, hořkost;

ttrpká zkušenost.
amáror, čris, m. trpká příchuť.
amárus 3. a) hořký, trpký, ostrý;

b) přen. nepříjemný, protivný, od
porný, smutný, neblahý; citlivý,
popudlivý, mrzutý;jízlivý, urážlivý,
nemilostivý.

Amaryllis, idis, f. pastýřka..

sicilské;
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Amarynthis, idis, f. Diana, ctěná na
Euboji.

Amásis, is, m. král egyptský.
Amastris, idis, f. město v Paflagonii;

Amastriacus 3. amasterský.
Amáta, ae, f. choť krále Latina.
Amathůs, Gntis,f. (m.) město kyper

ské nebo jeho zakladatel; Amathůsius
3. Amathiůsiacus3. amathusijský.

amátor, óris, m. milenec, milovník;
přítel, ctitel; záletník, chlípník,

amátěrius 3. zamilovaný, záletný;
tamatorium, T, n. prostředek pro
lásku, nápoj lásky.

Amázoón, onis, f. Amazonka, Amazó
nius 3. amazonský.

amb- předpona—=naobou stranách,
okolo.

ambactus, 7, m. (keltsky) služebník,
vasal.

amb-ágěs, um, f. (ago), v sing. jen
abl. -ge oklika, zacházka, bludiště;
přen. okliky v řeči, okolky, vytáčky,
úskok; rozvláčnost, dvojsmysl, ne
jasnost, temné narážky; záhadné
věštby.

amb-edo, čd', ěsum 3. ohlodati, oží
rati, stráviti.

amb-igó — — 3. (ago) jen přen.
nerozhodně přemítati, kolísati, býti
nerozhodný, pochybovati; příti se,
svářiti se.

ambiguitás, dtis, f. dvojsmysl, -nost.
Ambiguus 3. (ambigo)1. na dvě strany

kolísající, obojaký, měnivý; puer
vultu a-o chlapec s dívčí tváří. 2. ko
lísavý, nerozhodný, rozpačitý; po
chybný, sporný; spes, victoria est
in a-o jest pochybná(6), nejistá (6);
ambiguus pudoris et metiis kolísaje
mezi —. 3. dvojsmyslný, záhadný;
podezřelý, nebezpečný.

ambič, řre, i7, rtum (amb-eo) 1. ob
cházeti, vyhýbatl se, obkličovati;
2. obraceti se s prosbou, žádati;
obcházeti voliče, ucházeti se o úřad.

Ambiorřx, 7gis,m. náčelník Eburonů.
amb-itič, onis, f. (ambio) 1. obcházení

voličů, ucházení se o úřad; 2. uchá
zení se o přízeň (lidu), stranictví,
ctižádost, horlivé usilování o něco;
3. okázalost, nádhera, ješitnost.

ambitiósus 3. a) kolem obcházející,
ovíjející se; b) úsilovně toužící po
přízni (lidu), dotěrný, stranický,

ctižádostivý; c) okázalý, nádherný,
ješitný, domýšlivý.

ambitus, čs, m. (ambio) 1. obcházení,
oběh stellarum; oklika, záhyb, okli
ky, okolky v řeči; 2. kraj, o—,
objem, obvod; 3. protizákonné
ucházení se o úřad, volební pletichy,
ctižádostivá touha po přízni lidu.

Ambivius (L. A. Turpio) vynikající
herec v Římě.

ambě, age,0 oba dva (najednou).
ambra, ae, f. voskovitá vonná látka,

ambra; jantar.
Ambracia, ae, f. Ambrakie, město

v Epiru; Ambracius 3. Ambraciénsis, e
ambrakijský; Ambraciota, ae, m. Am
brakian.

ambrosia, de, f. [ř.]ambrosie, božský
pokrm, božská mast.

ambrosius 3. [ř.] božský, nebeský.
ambůbaiae, drum, f. (syrsky) taneč

-nice a pištkyně syrské.
ambulátiG, onis, f. procházka.
ambulátiuncula, de, f. malá pro

cházka.
ambulátor, oris, m. prochazeč; po

domní obchodník.
ambuló 1. procházeti se, vykračovati

si; 2. procestovati, projíti maria.
amb-ró, uss7, ustum 3. ožehnouti,

opáliti, spáliti; v pass. i (z)mrznouti;
ambustus 3. pohořelý, pošramocený.

amellus, 7, m. hvězdník (květina).
a-mens, entis zbaven mysli, bez roz

umu, bezhlavý, šílený, pošetilý.
amentia,ae,f. nerozumnost,šílenost;

pošetilost, pomatenost.
amento 1. opatřiti házecímřemenem;

hasta amentata oštěp řemenem opa
třený, pohotový.

ámentum (ammentum), i, n. řemen
na házecím kopí; střela.

Ameria, de, f. město v Umbrii;
A-rinus 3. amerijský, z Amerie.

ames, itis, m. rozsocha, čihadlo.
amica, amřcřvíz amicus.
*amrTcábilis, e. přátelský, ochotný.
amicič, —ctum4. (amb-iacio) zahalo

vatl, zastříti; oblékali, odívati.
amicitia, de, f. přátelství; přen.přátelé.
amictus, is, m. (amicio) odívání se,

úbor, svrchní roucho, plášť; hustý
obal, závoj.

amicula, ae, f. milá přítelkyně, mi
Jenka.
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amiculum, 7,n.svrchní roucho, plášť.
amiculus, 7,m. přítelfček, milý přítel.
amřcus 3. přátelský, příznivý, laskavý,

nakloněný, milý; amicus,ř, m. přítel,
příznivec, druh, spojenec; amicissi
mus důvěrný, nejlepší přítel; amici
důvěrníci, rádci; amica, ae, f. přítel
kyně, milenka.

a-migrč 1. odstěhovati se.
a-missf3, onis, f. ztráta.
amita, ae, f. teta (sestra otcova).
Amiternum, 7, n. město sabinské;

A-ninus 3. amiternský, A-nř 7, orum,
m. Amiterňané.

á-mittó, misi, missum 3. pouštěti
mimo sebe; propustiti, propásti
occasionem, tempus; zaplašiti metum,
pozbýti fidem; ztratiti, zvl. smrtí.

amni-cola, ae, m. f. bydlící, rostoucí
u řekly).

amniculus, 7, m. říčka.
amnis, is, m. bystřina, potok; řeka,

proud, voda; amne secundo po prou
du, adversoproti proudu.

amě 1. a) milovati, míti rád; amabo
buď tak dobrý, prosím; b) rád,
často něco konati: arbores amant
umbram consociare rády sdružují
stín; aurum amat perrumpere saxa
často proniká; amans milenec, amata
milenka.

amoenitás, -atis, f. půvabná poloha,
krajina; půvab, krása.

amoenus 3. rozkošný, půvabný, lí
bezný.

a-móllor 4. (s námahou)odstraňovati;
G. nomen stranou nechávati.

amolum, viz amylum.
amoómum,ř, n. [ř.] rostlina, z níž při

pravován byl balsám.
amor, oris, m. láska, touha, milostná

vášeň, žádost; přen. milenec, mi
lenka; milostná píseň; A. bůžek
lásky.

Amorgos (-us), 7, f. ostrov jv. od
Naxu.

á-motiG, onis f. odstranění, vzdálení.
A-moveč, movi, mótum 2. odstraniti,

odciziti, vypověděti; a. culpam zba
viti viny, G. ludum nechati hry.

Amphiáraus, 7, m. vládce v Argu,
věštec; Amphidréiaděs, ae, m. Amfia
raovec, Alkmaion.

*amphibia obojživelníci.
amphibolia, ae, f. [ř.] dvojsmysl.

Amphictyones, um, m. [(ř.] amfik
tyonové, sdružení kmenů k ochraně
určité svatyně.

Amphfón, onis m. syn Diův, zbudo
vatel Théb; A-is arces—=Théby.

Amphipolis, is, f. město makedonské
Amphissa, ae, f. město lokridské;

A-ssius 3. amfiský.
amphitheátrum, 7,n. [ř.] amfiteatr.
Amphitrite, čs, f. Nereovna; přen.

moře.
Amphitryčn, onis, m. král thébský,

otec Herakleův; A-óniades, de, m.
Amfitryonovec, Herakles.

amphora, de, f. [ř.] dvojuchá nádoba,
džbán na víno; míra dutá =asi 26 I,
váha—=26 ke.

Amphrysus, 7, m. A., potok v Thes
salii, kde prý Apollo pásl stáda;
Amphrýsius 3. amfryský, A-a vates
jest Sibylla kumská.

ampla, ge, f. držadlo, rukověť; pod
nět k něčemu.

am-plector, plexus sum 3. (plecto) a)
oplésti, ovinouti, obkličovati, ob
sáhnouti; objímati, Ipěti na něčem,
k sobě vinouti; b) oblíbiti si, schva
lovati; a. algd animo, consilio o ně
čem úvažovati; c) v sobě zahrnovaci,
krátce pojednatl o něčem.

amplexor 1. (opět a opět) objímati;
Ipěti na něčem, dbáti něčeho olgd.

amplexus, s, m. ovinutí, objetí,
sevření.

amplificátióo, onis, f. zvětšení, roz
množení.

amplificator, oris, m. rozmnožitel,
zvelebitel, *vydavatel.

amplificóo 1. (amplus, facio) rozšířiti,
rozmnožiti, zvětšiti; zvelebiti, po
síliti.

amplió 1. a) nález soudní odročiti;
b) = amplifico.

amplitidě, inis, f. rozsáhlost, prostrannost,velikost;| vznešenost,
nádhera, důstojnost.

amplius 1. subst. více; 2. přísl.a) dále,
déle, více; b) větší měrou; u čísel
(s guam i bez g.) více než; nad to;
nihil a. jinak nic, pouze to.

amplus 3. prostranný, rozsáhlý, veli
ký; značný, bohatý, hojný; přen.
skvělý, vznešený, velkolepý, slavný,
vynikající, vážený.

ampulla, ae, f. baňatá lahvička na



ampullor 29

masti; o slohu: nabubřelost, bom
bast.

ampullor 1. mluviti bombasticky.
amputátió, onis, f. uřezávání, oře

Závání.
am-putó 1. ořezávati, u—, osekávati,

u—; zmenšovati, zkracovati.
Ampycus, i, m. 1. kněz Cereřin; 2. La

pitch; Ampyciděs, de, m. věštec Mo
psus.

Amulius, iř, m. král Alby Longy.
amurca, ae, f. [ř.] kal olejový.
Amyclaeus 3. (Amycige město v La

konii) amykelský, lakonský.
Amycus, 7, m. 1. král bithynský; 2.

Kentaur.
amygdala, ae f. [ř.] mandloň.
amygdalum, 7, n. [ř.] mandle.
tamylum, 7, n. škrob.
Amymóne, es, f. 1. milenka Neptu

nova; 2. potok u Argu.
Amyntás, de, m. jméno králů make

donských; Amyntiaděs, de, m. Amyn
tovec.

Amyntor, oris, m. král Dolopů; A-ri
děs, ae, m. Amyntorovec, Foinix.

amystis, idis, f. [ř.) nemírné pití
(jedním douškem).

an 1. v 2. čl. rozluč. otázky či, an
non či ne. 2. samostatně: či snad,
ne-li, zda-li; 3. haud scio, nescio,
dubito an snad, asi; 4. nebo.

Anacharsis, idis, m. vládce Skythů.
Anacreon, ontis, m. řecký básník.
anagnostes, de, m. [ř.] předčitatel.
analogia, de, f. [ř.] obdoba.
*analogicus 3. obdobný, analogický.
anapaestus 3. [ř.] anapestický; -us, 7,

m. anápést; -um, 7, n. báseň anapes
tícká.

Anápus,i (-pis,is), m. říčkau Syrakus,
bůh té říčky.

anas, atis f. kachna.
anatheéma, atis, n. 1. obětní dar.

2. *(anathema) prokletí; anathema
sit budiž proklet!

anaticula, ge, f. kachnička.
anatocismus, 7, m. [ř.] složité úro

kování.
Anaxagorás, ae, m. řeckýfilosof.
Anaximander, dri, m. řecký filosof.
Anaximen:s, is, m. řeckýfilosof.
anceps, ipitis (amb-caput) 1. dvou

hlavý lanus. 2. dvou- (obou-)stranný,
securis dvojsečná; 3. nerozhodný

nejistý, nespolehlivý; ancipiti proelio
(Marte) pugnare nerozhodně bojo
vati; dvojsmyslný; c) povážlivý, ne
bezpečný; in ancipiti esse býti v ne
bezpečí.

Anchises, ae, m. choť Venušin, otec
Aeneův; Anchiseus 3. Anchisův; An
chisiaděs, ae, m. Anchisovec (Ae
neas).

ancile, is, n. (posv.) štít.
ancilla, ae, f. služka.
ancilláris, e služkám příslušející.
ancillula, ae, f. mladá služka,
tancon, onis, m. kámen, jenž vyčnívá

na hořejším prahu více nahoře než
dole.

ancora, de, f. kotva.
ancoraále, is, n. kotevní lano.
ancorárius 3. kotevní,
Ancus (Marcius) 4. král římsky.
Ancyra, ae, f. 1. město v Galatii. 2.

ve Frygii.
Andes, ium, f.

Andy u Mantuy.
Androgeóos, eo, m. syn Minoův.
androgynus, i., m. [ř.] hermafrodit.
Andromaché, es (-cha, ae) f. choť

Hektorova.
Andromedě, €s, (-eda, ae) f. A-a,

dcera Kefea, krále Aithiopů.
andrón onis, m. [ř.) chodba (vlastně

mužská síň).
Andronicus, i (Livius A.) první bás

ník římský.
Andros, 7, f. A., ostrov v Kykladách.
aánellus, i, n. prstýnek.
anethum, 7, n. [ř.] anýz.
ánfractus, is, m. (amb-frango)záhyb,

oblouk, zakřivení; oklika, zacházka;
okliky v řeči, rozvláčnost.

*angelus, 7, m. anděl; angelicus 3.
andělský.

angiportum,
úzká ulička.

*Anglicanus 3. anglický.
ango, nxi, — 3. zužovati, svírati,

rdousiti; znepokojovati, soužiti.
trápiti.

angor, oris, m. sevření, záducha;
kost, sklíčenost.

anguicomus 3. s vlasy z hadů.
anguiculus, 7, m. hádě.
anguifer, a, um hadonosný.
anguigena, de, m. (gigno) zplozený

hadem.

rodiště Vergiliovo

(-us, m.)
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anguilla, ae, f. úhoř.
anguineus 3., anguinus 3. hadí,

z hadů.
anguipěs, edis hadonohý.
anguis, is, m. had, drak.
Anguitenens, entis hadonoš (sou

hvězdí).
angulátus, 3. hranatý.
angulus, 7, m. roh, úhel, kout; záliv,

zákoutí, zátiší.
angustiae, drum,f. 1. úžina, soutěska,

šíje zemská; 2. přen. a. spiritůs
krátký dech, temporis krátkost do
by; nedostatek, nouze, nesnáze,
rozpaky, rozpačitost, tíseň; úzko
prsost, malichernost.

angustóo 1. zužovati.
angustus, 3. (ango) úzký, těsný; -um

mare úžina mořská; přen. krátký,
stručný, omezený; chatrný (fides
úvěr); nuzný, trudný, nepříznivý;
úzkoprsý, malicherný.

anhelitus, is, m. supění, dech. výpar.
pára.

anhělo 1. (amb-halo) supěti, ztěžka
dýchati, soptiti, hučeti; vydecho
vati, sálati.

anhelus 3. soptící, udýchaný, dýcha
vičný; tussis a- a dusivý kašel; Mars
a. krutý boj.

anicula, age,f. stařenka.
anilis,e stařecký (stařeně příslušející);

babský, pošetilý.
anilitas, dtis, f. stařecký věk.
anima, ae, f. 1. van, vítr; vzduch

(j. živel); -am ducere dýchati, dech
popadati; interclusd a-a když se
zastavil dech; 2. duch, duše, život;
živá bytost, člověk; -am agere míti
duši na jazyku, efflare, emittere vy
pustiti krev; -ae vplur. duše zemře
lých (dat. plur. animabus jest ne
klasický).

animábilis, e oživující.
animadversió, onis, f. pozorování,

pozornost; trest, pokuta.
animadversor, oris, m. pozorovatel.
animadverto, vert?, versum 3. (ani

mum adverto) obrátiti někam mysl,
pozorovati, spatřiti, všímati si; in
algm, algd trestati, pokutovati.

animal, dlis, n. živočich, zvíře, (ne)-
tvor.

*animalculum, 7, n. nepatrný živo
čich.

animális, e vzdušný, živý.
animáns, antis živý; subst. m. f. živo

ich.
animátió, onis, f. oživení, živočich,

člověk.
animátus 3. živý; nějak smýšlející;

statečný, odhodlaný.
animě 1. oživiti, život dáti, obdařiti

duchem, povahou, odvahou, do
dávati mysli, útěchy.

animěsitás, átis, f. 1. srdnatost, od
vaha; 2. *nevole, hněvivost.

animosus, 3. prudce vanoucí,prudký,
bouřlivý, srdnatý, statečný; pyšný,
drzý.

animula, ae, f. dušička, bídný život.
animulus, 7, m.=animula.
animus, 7,m. 1. duch, duše (j. princip

života vůbec.neb života duševního),
život; osoba, muž; 2. duch myslící,
mysl, rozum: animum advertere ad
— obrátiti pozornost k něčemu;
vědomí, přesvědčení, mínění; meo
a-o po mém mínění; 3. duch cítící,
cit, srdce, povaha, nálada, smýšlení,
uno a-ó jednomyslně; sebevědomí,
pýcha, zpupnost, vzdor; odvaha:
a-um addere, a-ó deficere (klesnouti
na mysli); hněv, vášeň, nadšení;

-4, duch žádající, přání, touha, vůle;
účel, úmysl, rozhodnutí: hoc a-o
s tím úmyslem, ex animo od srdce
rád; chuť, náklonnost, chtíč, zájem.

Anió, onis (Anien, enis) m. přítok
Tiberu; Aniensis,e= Aniénus3.anien
ský.

Anna, ae, f. sestra Didony. (A. Pe
renna).

Annaeus, 7,m. jméno říms. rodu.
annális, e, roční; a. lex zákon stano

vící věk, ve kterém bylo možno
o úřad se ucházeti; -és, ium, m.
letopisy, dějiny.

an-nató 1. připlovati.
an-nectó, nexuř,nexum 3. přivazovati,

připojovati, dokládati.
annexus, iis, m. spojení, při—.
anniculus 3. (jedno)roční.
an-nitor, nixus, (nisus) sum 3. opírati

se o něco ad algd, dat.; namáhati
se, usilovati.

Annius, 7 rodové jméno římské.
A-idnus, 3. Anniův.

anniversárius 3. (annus, verto)každo
roční, výroční; *a-um, n. výročí.
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an-ně 1. připlouti, doplouti.
anněna, ae, f. roční výtěžek, úroda;

obilí, potraviny; cena obilí natrhu,
drahota.

annosus 3. starý, letitý.
an-notátič, onis, f. poznámka.
annětinus 3. loňský.
an-notě 1. poznamenati, za—; pozo

rovati, znamenati.
*annuátim ročně, každoročně.
*annůllě 1. zničití.
an-numeró 1. připočísti, vy-—.
an-nuntič 1. (k tomu, mimo to)

oznamovati, zvěstovati.
an-nučě, uř — 3. přikývnouti, pokyn

dáti; (pokynem) schvalovati, svolo
vati; něčemu přáci, přislibovati:

annus, 7, m. rok; tempus a-i roční
počasí; a-o během roku, a-um (po)
celý rok; ad a-um napřesrok, in a-um
pro (na) rok; roční doba, úroda; a-ř
v plur. doba života, život, věk.

anniůtus, i€s, m. pokyn, rozkaz.
annuus 3. roční, vý—, káždo—, rok

trvající.
anomalia, de, f. nepravidelnost, ano

malie.
*anomalus 3. nepravidelný; anomala,

oórum,'n. nepravidelnosti, výjímky
z pravidla.

anguírs, gulslvř, guisitum 3. (amb
guagero)vyhledávati, pátrati po ně
čem, zkoumati; vyšetřovati: capitis
(e) podati hrdelní žalobu.

ansa, ae, f. rukověť, držadlo; podnět.
ánser, eris, m. husa.
anserinus 3. husí.
Antaeus, 7, m. 1. Gigant. 2. vůdce

Rutulů.
Antandros, 7, f. přímořské město

v Mysii.
ante 1. přísl. napřed, v(ku)předu; dří

ve, předtím; ante mala dřívějšístras
ti; tribus annis a. o 3 léta dříve;
paulo a. krátce předtím; 2. předl.
s akus. před; a. tempus předčasně;
přen. před, nad, více, než: esse a.
algm.

anteá dříve, předtím.
anteambulóo, onis, m. předchůdce:

otrok neb parasit (později klient),
jenž šel před pánem a patřil k jeho
čestnému průvodu.

*antecaelestis, e přednebeský, po
zemský.

ante-capič, cepř, captum 3. dříve
chytiti, obsaditi, zmocniti se; přede
jíti, předstihnouti; předem něco
opatřiti.

ante-cedo, cessř, cessum 3. napřed
jíti, táhnouti; předejíti, předstih
nouti; předčiti algm, alci.

antecelló — — 3. přečnívati, vyni
kati, předčiti algm, alci.

antecessioó, onis, f. předcházení, pří
čina; *úvod,

tantecessor,
(i čas.).

antecursor, oris, m. harcovník; vplur.
ohledací sbor,

ante-eó, ire, i7T,— napřed jíti, před
cházeti; něčemu (algd) předejíti,
něco zmařiti; předstihnouti, před
čiti, vynikati alci, algm.

antefero, ferre, tulř, látum napřed
nésti; a. alci algm dávati někomu
přednost před někým, stavěti jej
nad někoho.

ante-fixus 3. zpředu přibitý, připev
něný;-a,orum, n.ozdoby na římsách.

ante-gredior, gressus sum 3. napřed
kráčeti, předcházeti.

ante-habeo, uř, itum 2. přednost dá
vati algm alci.

ante-hác před tím, dříve.
ante-lucánus 3. (lux) před svítáním,

ranní; cenae a-ae hostiny až do
rána.

ante-meridianus 3. předpolední.
antemna, ae, f. rahno.
Antemnae, drum, f. město sabinské;

Antemnátes. ium, m. Antemňané.
Antenór, oris, m. vznešený Trojan.

A—rides, ae, m. Antenorovec.
A—rius 3. Antenorovský.

ante-occupátič, onis, f. předejití
mitky odpůrcovy.

*antepaenultima (syllaba), ae sla
bika na 3. místě od konce.

ante-pěs, edis, m. přední noha.
ante-pilání, orum, m. (pilum) vojíni

bojující před šikem triariů (= pi
lani).

antepono, suř, situm 3. předkládati,
napřed klásti; algm alci přednost
dávati.

anteguam dříve než.
řanterior, oris, předešlý.
Anterós, otis,m. [ř.] mstitel zhrdnuté

lásky.

Oris, m. předchůdce
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antes, ium, m. řady vinných keřů.
antesignáni, orum, m. přední řady

vojínů; —us, i, m. přední bojovník.
antesto viz antisto,
antestor 1. bráti si za svědka.
antevenio, věni, ventum 4. před

stihnouti, předejíti; něco zmařiti;
předčiti.

anteverto, verti, versum3. předejíti,
předstihnouti; dříve něco učiniti;
přednost dáti.

*anthera, ae, f.prašník.
Antheus, 7, m. druh Aeneův.
*Antichrfstus, 7, m. antikrist; anti

christidnus 3. antikristův.
anticipátič, ónis, f. předem utvo

řená, vrozená představa.
anticipó, 1. (capio) dříve bráti, dříve

vykonati, dříve obsaditi.
Anticlea, de, f. matka Odysseova.
anticus viz antiguus; antica (porta)

přední dveře.
Anticyra, de, f. 1. město ve Fokidě.

2. v Thessalii.
antideá = antedď.
tantidotum, T, n. protilék, protijed.
Antigone, čs, f. dcera 1. Oidipova.

2. Laomedontova.
Antigonus, 7, m. jméno králů syr

ských a makedonských.
Antilochus, 7, m. syn Nestorův.
Antiochia, ae, f. Antiochie, jméno

měst, zvl. hlavní město syrské.
A—ochěnsis, A—chinus 3. antio
chejský.

Antiochus, 7, m. jméno králů syr
ských a komagenských; A. byl
i filosof, učitel Ciceronův; A—chius
(—€us) 3. Antiochův, AntiochiT,
orum, m: stoupenci A —ovi.

Antiopa, ae, f. matka Amfiona a
Zetha. 2. matka Picridek.

Antipater,trf, m. 1. vladařv Makedo
nii. 2. jméno několika filosofů. 3.
římský letopisec L. Caelius A.

Antiphatés, ae, m. král Laistrygonů.
2. druh Aenecův.

antiguárius,i/, m. starožitník, milov
ník starožitností.

antiguitás, dtis, f. 1. starověk, staro
bylost, starožitnost; lide, dějiny
starovecku. — 2. starý, dobry mrav,
dávná poctivost.

antiguitus od (za) starodávna, před
věky.

antigu6ó 1. nechati při starém, za
mítnouti legem.

antiguus 3.: 1. přední; v komp. a sup.přednější,nejpřednější,© důleži
tější, nejdůležitější;nihil a— ius
habere, putare. — 2. starý, dávný,
bývalý, starobylý, starožitný; —I,
orum, m. staří předkové; —a,
—šrum, n. dávné doby. 3. staro
římský, poctivý, dobrý.

Antissa, ac, f. město na Lesbu;
Antissael, orum, m. Antissané.

antistes, itis, m. f. (ante, sto) před
stavený (á) chrámu, nejvyšší kněz
(kněžka); přen. mistr artis dicendi;
*kněz, biskup, papež.

Antistheněs, is, m. zakladatel fil.
školy kynické.

antistita, de, f. = antistes f.
anti-sto, stetř — 1. napřed státi, vy

nikati, předčiti alci re.
Antium, i7, n. město v Latiu, Anti“

atis antijský.
Antonius, if, jméno rodu římského;

A—idnus 3. Antoniův; ženy toho
rodu slovou Antónia, ae, f.

antrum, 7, n. [ř.] jeskyně; *kaplička.
Anůbis, idis, m. egyptský bůh s hlavou

šakalí.
ánulárius, ij, m. prstenař.
*anuláta červi kroužkovití.
anulus, 7, m. prsten.
1. anus, ús, f. stařena, adj. stará.
2. ánus, 7, m. řiť.
anxietás, tis, f. úzkostlivost.
anxi-fer, a, um působící úzkost.
anxitůidó, inis, f. = anxietas.
anxius, 3. (ango) úzkostlivý,

rostlivý; mrzutý, trapný.
1. Anxur, uris, m. a) bůh podsvětní,

příjmí Jova (Anxurus). b) spojenec
Rutulů.

2. Anxur, uris, n. město Volsků při
via Appia; Anxurnás, dtis anxurský.

Anytus, 7, m. A. žalobce Sokratův.
Aoněs, um,m. mytičtí praobyvatelé

Boiotie; Aonius 3. boiotský; Aoni
des, um, f. Aonky, Musy.

apage [ř.] pryč! táhni!
Apamea (—ia), ae, f. město v Syrii

a ve Frygii; Apamensis, e apamejský.
Apella: ludaeus A. lehkověrný žid

(židovský propuštěnec).
ap(h)eliótes, de, m. [ř.] východnívítr.
Apelles, is, m. malíř řecký.
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aper, apri, m. kanec.
aperio, eruř, ertum 4. a) otvírati, od

mykati, přístupným činiti, viam
klestici si cestu. b) odhalovati, od
krýti; vyzraditi, oznámiti.

apertio, onis, f. otevření.
apertus 3. a) otevřený, nezavřený,

volný, přístupný; a. campus širá
pláň, a-um proelium boj v širém
poli, —4s collis holý; -—um, T, n.
rovina, planina; in d—5 est jest na
snadě. b)odhalený, zřejmý, jasný;
snadno pochopitelný; upřímný, bez
ohledný.

apex, icis, m. hrot, vrcholek, a.
flammae ohnivý jazyk; prut olivový
s vlněnými stuhami na čepici fla
mínů, kněžská čepice; tiára, ko
runa, přílba; přen. flaminové;*bis
kupská čepice, vysoká hodnost
církevní; písmeno, zvl. v plurále
(velká) písmena, znaky písma, api
cibus instructus znalý písma; tznačky
nad písmeny, délky a pod.

Aphareus, e?, m. 1. král messenský;
A—réius 3. Afareův. 2. Kentaur.

aphractus, 7, f. (—um, 7, n.), [ř.]
nekrytá loď.

Aphrodisias, adis, f. (město Afrodi
tino) ve Frygii a v Kilikii. A—di
sienses, ium, m. Afrodisiané.

apicátus 3. kněžským kloboukem
ozdobený.

Apicius, i7, m. známý labužník; přen.
labužník.

1. Apis, is, m. Apis, posv. býk u E
gypťanů.

2. apis, is, f. včela.
apiscor, aptus sum 3. uchopiti něco,

dosíci něčeho algd.
apium, iř, n. miřík, apich; cerel.
apocleti, orum, m. [ř.] stálý výbor

aitolského spolku.
apodytěrium, Íř, n. [ř.] šatna v láz

ních.
Apolló, i is (—ónis) m. bůh Apollon.

Apollináris, e — Apollineus 3. Apol
linův.

Apollčnia, de, f. město v IIlyrii, Fo
kidě, Thrácii, v Makedonii a na
Sicilii. Apolloóniates, ium, m. Apollo
ňané; Apoll niěnsis, e apollonijský,

*apologeticus 3.obranný, naobranu.
*apologila, ae, f. obhajoba, řeč na

obranu.

apologus,?, m. [ř.] vypravování, bajka.
apophorětus 3. určený k odnesení;

apophoréta, orum, n. výslužka.
*apoplěxia, de, f. mrtvice.
apoproegmena, orum, n. [ř.] věci

zavržitelné.
aposiopěsis, is, f. odmlčení se, po

mlčka.
aposphrágisma, atis, n. [ř.] pečeť.
*apostata, ae, m. odpadlík.
*apostolus, 7, m. apoštol; apostolicus

3. apoštolský; culmen apostolicum
nejvyšší hodnost apoštolská (pa
pežská); apostolicus, 7, m. následov=
ník apoštolů.

apostropha, ae (neb —€, €s) f. ret.
figura, odbočení v řeči, oslovení
třetí osoby nepřítomné.

apotheca, ae, f. [ř.] spižírna, vinná
komora, *lékárna.

*apothecárius, 7, m. lékárník,
ap-parátič, onis, f. příprava, úprava.
1. ap-parátus, us, m. 1. příprava, belli

válečné potřeby, obléhací stroje.
2. nádherná výprava, vystrojenost,
nádherné roucho, postroj, *mili
táris rytiřský. 3. *aparát, přístroj.

2. ap-parátus 3. upravený, vyprave
ný, nádherný, skvělý.

*appárentia, ae, f. zdánlivost, jev,
zjev.

ap-páreo, uř —2. objeviti se, ukázati
se; sloužiti, býti k ruce; býti zřejmý,
jasný; dojíti uznání; appáaret jest
zřejmo, na jevě.

appáritio, onis, f. 1. služba, služeb
nictvo; 2.*objevení se, zjevení se,

appáritor, oris, m. zřízenec, pod
úředník, sluha.

ap-paró 1. připraviti, upraviti, vy
strojiti; a. bellum přichystati se
k válce.

ap-pellatič, onis, f. oslovení; odvo
lání se na soudě; název, titul, vý
slovnost.

ap-pelátor, oris, m. tén, kdo se od
volává.

appellito 1. obyčejně nazývati.
1. ap-pelló 1. a) oslovovati, promlou

vatl k někomu; a. algm regem po
zdraviti j. krále; vzývati (o pomoc),
dovolávati se, odvolávati se; vy
zývati k čemu, napomínati, upomí
nati, žalovati; b) nazývati, označo
vati, jmenovati, vyslovovati.
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2. ap-pelló, pulř, pulsum 3. přiháněti,
přistrkovati ťurres; (navem, classem)
přirážeti ke břehu, přistati; animum
appello = animadverto, a-um adverto.

appendicula, ae, f. malý přívěsek.
appendix, icis, f. přídavek.
ap-pendě, endT,ensum 3. odvažovati,

přiřknouti.
Apennini —cola, ae, m. obyvatel.

Apennin; —gena, ae, m. vzniklý
v Apenninách (A—nus, 7, m. Apen
niny).

*appěnsič, onis, f. zavěšení.
*appěnsus 3. zavěšený, visící na ně

čem.
appetěns, entis žádostlvý, chtivý.
appetentia, de, f. = appetitio.
appetitióo, onis, f. žádostivost, dych

tivost, pud, chuť.
.appetitus, ús, m. = appetitio.
ap-petě, petivř, petitum 3. sahati po

něčem, algd, jíti, spěchati někam
Europam; toužiti, žádati si, usilovati
o něco; hnáti se, udeřiti na —algm.
— nepřech. blížiti se, nastávati (nox,
dies).

ap-pingóě, nxr, ctum 3. přimalovati;
připsati.

Appius, Tpříjmení rodu Klaudiů; via
Appia silnice Appiova, appijská;
Appiánus 3. Appiův, appijský.

ap-plaudě, sř, sum 3. tleskati něko
mu, při něčem; popleskati.

ap-plicátio, onis, f. připojení se, při
mknutí se, sdružení.

ap-plico 1. (i -ui, itum) připojovati,
přistavici, přibližovati, opfrati o ně
co; a. navem, classem "ad terram
říditi ku—, přístati; přen. spojiti
s něčím, obracetí k něčemu: se ad
philosophiam.

applodě, s?, sum 3. = applaudě; ap.
ad terram sraziti k zemi.

ap-plóróo 1. s pláčem se obraceti na
někoho.

ap-poně, suř, situm 3. přiložiti, při
staviti, po—, přidávati; předkládati
(jídla); přidružiti, za průvodce,
strážce dávati, nastražiti.

ap-porréctus 3. vedle rozložený.
ap-porto 1. s sebou přinášeti.
ap-posce, poposcř — 3. mimo to žá

dati
ap-positus 3. na blízku ležící, blízký,

sousední; vhodný.

34 apud

ap-precor 1. algm vzývati, modliti se.
ap-prehendě, end?, ensum 3. (u)cho

pití se, vzíti zač monum; dosáhnouti,
zmocniti se.

ap-primě (primus) obzvláště.
ap-primšě, press?,pressum 3. přitlačiti,

přitisknouti, tisknouti k něčemu.
ap-probátlě, onis, f. schválení, sou

hlas, důkaz.
ap-probátor, oris, m. schvalovatel.
ap-probě 1. a) za dobré uznati,

schváliti, souhlasiti; v pass. dojíti
souhlasu. b) dokázati, potvrditi.

ap-promittě, mísř,missum3. k tomu
slíbiti.

ap-properč 1. urychliti něco; pospí
šiti si.

ap-propinguátič,oónis,f. přiblíženíse.
ap-propinguoč 1. (při)blížiti se, na

stávatl.
*approximě 1. = appropinguo1.
ap-pugně 1. útočiti, udeřiti, dorážeti

castra.
ap-pulsus, čs, m. přiblížení se, blíz

kost, přistání.
apricátič, onis, f. vyhřívání se na

slunci.
apricor 1. sluniti se.

„aprřcus 3. (aperio) (vý)slunný, slunce
milující; in -um proferre na světlo
vynésti.

Aprilis, e dubnový;-is, is, m. (mensis)
duben.

Aproónius, 7. jméno říms. rodu. Apro
nidnus 3. Aproniův.

apsís viz absis.
apto 1. a) přihotoviti, přizpůsobiti,

připojití; b) připraviti, vy—, u—;
vystrojiti, opatřiti něčím.

aptus 3. a) připojený, připevněný,
visící na něčem, závislý na-, od- vita
a virtute; spolu souvisící, sloučený,
spojený; připravený. b) vhodný,
pří—, způsobilý, schopný; opatře
ný, ozdobený.

apud předl. s akus. 1. místně: u, při
(u Tacita i v): proelium apud Cannas
(u), apud (v) urbem Nolam; apud
Heium v obydlí u H; apud senatum
(v), a. iudices (před); a. Xenophon
tem (u = ve spisech); při někom
= v moci něčí: apud patricios. 2. čas.
u. 3. přen. u, podle a pod. apud me
u mne, v mých očích, podle mého
soudu.
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Apulělus, 7, jméno říms. rodu. Apu
leidnus 3. Apuleiův.

Apůlia, ae, f. Apulie, krajina v již.
Italii; Apulus 3. apulský; A—us, 7, m.
Apulan.

agua, ae, f. 1. voda, v plur. lázně;
a-d et igni interdicere alci vypověděti
do vyhnanství. 2. přen. potok, řeka,
jezero, moře, déšť, slzy, vodstvo,
zátopa. 3. vodovod, vodní hodiny;
aguae léčivé vody, lázně (Agude
Sextiae, město v provincii narbon
ské, nyní Aix les Baines); a. mihi
haeret jsem v nesnázích, na roz
pacích. 4. aguam praebere hostiti.

aguae-ductus viz ductus.
Faguaeus 3. vodní, vodnatý, šťavnatý.
aguárius 3. vodní: -a provinciadozor

nad vodovody. -ius, i7, m. vodnář
(souhvězdí).

aguáticus 3. vodní, ve vodě žijící,
vlhký.

aguátilis, e — aguaticus.
aguátič, onis, f. dovážení vody, na

pájení.
aguátor, oris, m. nosič vody.
aguila, ae, f. orel.
Aguileia, de, f. město při sev. Adrii;

Aguiliensis, e aguilejský.
aguilex, egis, m. (agua, lego) studnař,

odborník ve vodních stavbách.
aguili-fer, 7,m. praporečník legie.
Aguiti(l)ius, 7, jméno říms. rodu.

A—anus 3. Aguiliův.
aguilě, onis, m. severní vítr, vichřice;

sever.
aguilonális, e severní; subst. m. se

veřan.
aguilónius 3. severní.
Aguinum, 7, n. město v Lati;

Aguinas, atis, aguinský.
Aguitánia, ae, f. A—nie, krajina

v jihozáp. Gallii; Aguřtdnus, i, m.
Aguitan.

aguor 1. jíci pro vodu, nositi vodu.
agučsus 3. vodnatý, deštivý, vlhký.
ára, ge, f. oltář, útočiště, pomník.
Arabes, um, m. Arabové; Arabia, ae,

f. Arabie, Arabicus 3. arabský.
Arachne, es, f. lydská dívka promě

něná v pavouka.
aránea, de, f. pavouk, pavuči
aráneola, ae, f. pavouček.
aráneosus 3. plný pavučin.
aráneus, T,m. pavouk.

Arar, aris, m. řeka v Gallii (Sadne).
arátio, onis, f. orání, orba; role, rol

nictví; -oněs, um, f. obecní pozemky
v nájem dávané,

arátor, oris, m. oráč, rolník; v plur.
nájemci obecních pozemků.

arátrum, 7, n. pluh, radlice.
Arátus, 7, m. 1. řecký básník; Arateus

3. Aratův. 2. řecký vojevůdce.
Araxěs, is, m. řeka v Armenii.
Arbela, orum, n. město asyrské blízko

Ninive.
arbiter, trř, m. svědek; rozsudí,

(smírčí) soudce; pán, velitel, vy
konavatel; a. bibendi král pitky; a.
elegantiae (-arum) rozhodčí o vě
cech vkusu.

arbitra, de, f. svědkyně.
arbitrárius 3. libovolný; *samostat

ný.
arbitrátů podle soudu, mínění;

s plnou mocí.
arbitrium, iř, n. a) rozsudek, roz

hodnutí; soudní výrok; nález; algd
sui a-ii facere o něčem rozhodovati;
b) volné rozhodnutí, úsudek, zdání;
zvůle, libovůle; ad arbitrium podle
libosti; vláda, moc, správa.

arbitror 1. na soudě rozhodovati;
souditi, míniti, domnívati se.

arbor (-os), oris, f. strom; stěžeň,
veslo, loď.

tarborátor, oris, m. zahradník.
arboreus 3. stromový, -itý.
arbuscula, ae, f. stromeček.
arbustula = arbuscula.
arbustus 3. stromy porostlý; -um,

7, n. stromoví, křoví, sad, vinice.
arbuteus 3. planikový, "jahodový

(borůvkový).
arbutum, ř, n. planika, plod planiko

vý, *jahodový, borůvkový.
arbutus,?, f. planika(keř), *jahodiní,

keřík borůvkový.
arca, ae, f. (arceo) skříň, schránka;

pokladna, rakev; žalářní kobka;
*archa úmluvy.

arcáně tajně.
arcánus 3. (arca) uzavřený, tajný; ta

jemný, mlčelivý; -um, 7,n. tajemství.
Arcas, dis, m. syn Diův, praotec

Arkadů; Arkad; Arcaděs, um, m.
Arkadové. Arcadia ae, f. Arkadie,
krajina na Peloponnésu. Arcadius
3. = Arcadicus 3. arkadský.
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*arcátor,arcuátor,oris, m.lučištník.
arceóč, u? - 2. (zavírati) ohraditi,

oplotiti; omezovati; odvraceti, za
držovati; brániti, překážeti algm re;
a. vulgus straniti se lidu.

tarcera, ae, f. krytý vůz k dopravě
nemocných.

Arcesilás, ae, m. řeckýfilosof Arkesilas.
arcessitor, oris, m. volatel, obtěžo

vatel.
arcessitů na zavolání.
arcessě, ssivi, ssitum (accerso, sivř,

sřtum) 3. (ad, facesso) přivolati, po
volati, zavolati, pozvati; obžalo
vati algm capitis, crimine, pohnati
před soud; způsobiti, opatřiti si;
dictum a—tum slovo hledané.

*archaeologicus 3. archeologický.
Archeláus, 7, m. 1. filosof, žák Ana

xagorův. 2. král makedonský. 3.
vůdce Mithridatův. 4. 5. syn a vnuk
předešlého.

archetypum, 7, n. [ř.] vzor, originál.
Archiás, de, m. řecký básník; Archia

cus 3. Archiův,
archibůculus, 7, m.

Bakchův.
*archidiáconus, 7, m. archidiakon,

arcijáhen.
*archidux, ucis, m. arcivévoda.
*archiepiscopus, 7, m. arcibiskup.
Archilochus, 7, m. řecký básník.

Archilochius 3. Archilochův, jízlivý,
útočný.

*archimagister, trř, m. věnator nej
vyšší lovčí.

Archimědes, is, m. slavný řecký ma
tematik a fysik.

archipřráta, ae, m. [ř.] vůdce moř
ských lupičů.

architector 1.
voluptates.

architectira, de, f. stavitelství.
architectus,i, m. [ř.]stavitel, tvůrce,

původce.
archon, ontis, m. [ř.] archon.
Archytás, ae, m. stoupenec Pytha

gorův.
arcitenens, entis, m. lukovládný, lu

kostřelec (Apollo).
arctophylax, acis, m. [ř.] vozataj

(Bootes, souhvězdí).
arctos, (-us), 7, f. velký (i malý)

medvěd (vůz); sever.

vrchní kněz

stavěti, zjednávati

arctůrus, 7, n. [ř.] vozataj (Bootes);
*sever.

arctus 3. = artus.
arcuátus 3. obloukovitý, a —umopus

stavba spočívající na obloucích.
arcula, ae, f. skřínka.
arcus, is, m. luk; duha, oblouk

(i vítězný), zakřivení, zátočina, kle
nutí.

ardea, ae, f. volavka.
Ardea, de, f. město v Latiu. Ardeas,

atis ardejský, v plur. Ardeané;
Ardedatinumfoedus uzavřená s Arde
any.

ardeličo, onis, m. povaleč, darmošlap
(jenž předstírá, že má stále mnoho
práce).

árdens, entis hořící, žhavý, ohnivý,
skvoucí se; přen. planoucí, hořící
(vášní a j.), prudký, vášnivý.

árdeč, drsř, drsirus 2. hořeti, pla
nouti, blýskati se, zářiti; přen. pla
nouti vášní, pomstou in algm; a.
algm, «alguo láskou planouti k ně
komu; vříti, hořeti bello.

árděsco, ars? — 3. vznítiti se, vzpla
nouti, rozpáliti se; planouti, prah
nouti po něčem.

ardor, oris, m. 1. žár, vedro, úpal;
lesk, záře. 2. žár, vášeň, láska, zápal,
horlivost, nadšení.

arduus 3. a) strmý, příkrý, vysoký,
neschůdný; (hrdě) vzpřímený; b) ne
snadný, obtížný, namáhavý; -um,
T, n. a) strmá hora, příkré místo.
b) nesnáz, obtíž, res arduge tísnivé
poměry.

area, ae. f. volná prostora. stavební
místo; mlat, dvůr. hřiště, závo
diště; volná plocha, půda.

aréna, arenosus a pod. viz haréna,
harenosus a j.

arens, entis suchý, vyprahlý, palčivý.
áreo, ui — 2. býti suchý, vyprahlý;

(vy)prahnouti.
áreola, age,f. menší volná prostora.
Areopagus, 7, m. (ř.] pahorek Areův

v Athénách, nejvyšší soudní dvůr;
—paglitěs,ae. m. člen areopagu.

Ares, is. m. řecký bůh války; Areus
3. Areův.

árescoó, arui —3.vyschnouti, uschnou=
ti, vyprahnouti.

Arethůsa, ge, f. pramen u Syrakus;
Arethisis, idis arethuský.
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Arčus 3. Areův;
areopag.

Argěéř, orum, m. 1. jméno 27 kapliček
v Římě. 2. panáci ze sítí, 14. V.
od Vestálek do Tibery každoročně
házení.

argentárius 3.stříbrný, peněžní, pe
něžnický. —ius, iř, m. peněžník,
směnárník; —ia, iae, f. směnárna,
peněžní obchod; stříbrné doly.

argentátus 3. postříbřený; milites
—ati s postříbřenými štíty.

argenteus 3. stříbrný, stříbrem ozdo
bený, stříbrolesklý; —us, T, m.
stříbrný peníz.

argentum, 7, n. stříbro, stříbrné ná
činí (a. factum); a. signatumstříbrné
peníze.

argestěs, is, m. [ř.] vítr západojiho
západní.

Argilétum, 7, n. čtvrt římská mezi
forem a Suburou.

argilla, ae. f. bílá hlinka hrnčířská,jíl.
Arginisae, drum.f. ostrůvky u Lesbu.
argitis, is, f. réva s bílými hrozny.
Argo, is, f. loď Argo; Argous 3. lodi

Argo se týkající; Argonautae, arum,
m. Argonauti, plavci po Argo.

Argos n. neb Argi, orum, m. město
a krajina Argolisv severových. Pelo
ponésu. Argčus 3. neb Argivus 3.
argolský, řecký. Krajina se zve
i Argolis, idis, f. Argolicus3.argolský.
Argivř,6rum, m. Argejané, Řekové.

argiimentátič, ónls, f. dokazování,
důkaz(y). X

*argůmentátor, oris, m. dokazova
tel.

argimentor 1. dokazovati, důkazy
uváděti.

argimentum, 7, n. (arguo)1. důvod,
důkaz; 2. předmět uměleckého díla,
látka, obsah, obraz, děj; báseň,
divadelní hra; věc vymyšlená.

arguo, uř —3. ukázati, projeviti, pro
zrazovati; něco vyyraceti, usvědčo
vati, žalovati, viniti, haněti, trestati;
usvědčovati (= coorguo).

Argus, 7, m. stooký hlídač loin.
argůtiae, drum, f. (dů)vtip, bystrost,

chytrost, vtipné' průpovědi,
arguto, (—or) 1. hovořiti, povídati;

žvaniti.
argiůtulus 3. dosti duchaplný.
argutus 3. (orguo) 1. výrazný, živý,

A—um iudicium pronikavý, jasný, zvučný, šumný.,
2. význačný, významný, duchaplný,
bystrý, (dů)vtipný, Istivý.

argyraspiděs, idum, m. [ř.] vojíni se
stříbrnými štíty.

Ariadna, ae, f. dcera krétského krále
Minoa; Ariadnaeus 3. Ariadnin.

Artcia, ae, f.1. město v Latiu, ArřcInus
3. aricijský. 2. heroina, manželka
Hippolytova.

áridulus 3. vyprahlý, suchý.
áridus 3. (areo) 1. suchý, vyprahlý,

palčivý; —um, T, n. souš, sucho,
pevnina; 2. hubený, nuzný, sucho
párný.

ariěs, etis, m. beran;
u mostu.

arietóo 1. trkati, dorážeti, na—, úto
čiti, k zemi sraziti.

Ariminium, i7,m. město v Umbrii,
Ariminěnsis, e arlminský.

ariolátió, ariolor —us, viz hariolati
a 5od.

Artión, onis,m. 1. básník řecký, ArTonius
3. Arionův. 2. filosof pythagorejský.

Ariovistus, 7, m. král germánských
Suebů.

Arisba, ge, f. A., město v Troadě.
arista, ae, f. konec klasu, osina; klas.
Aristaeus, T,m. včelař,syn Apollinův.
Aristarchus, 7, m. učenec doby

alexandrijské; přen. přísný soudce,
kritik.

Aristides, is, m. 1. státník athénský.
2. spisovatel milétských povídek.

Aristippus, 7, m. filosof, zakladatelškolyhedoniků;| Aristippéus3.
Aristippův.

Aristogitón, onis, m. Athéňan, jenž
spolu s Harmodiem zabil Hipparcha,
syna Peisistratova.

aristolochia, ae, f. [ř.] podražec
(rostl.).

Aristophaněs, is, m. 1. spisovatel
komoedif. 2. učenec alexandrijský;
A—neus 3. Aristofanův,

Aristotelés, is, m. řecký filosof.
Ariůsius, 3. ariusijský, chijský: vinum.
arma, órum, n. 1. náčiní, nářadí, ná

stroje; a. eguestria postroj koňský,
a. navis plachtoví, vesla, kormidlo.
2. zbroj (zbraň ochranná), štít,
krunýř; a. capere chopiti se zbraně,
ab a—is discedere složiti zbraně; a —a
cum alguo conferre utkati se bojem,

koza, trám
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a. expedire připraviti; vi et armis
brannou mocí. 3. ozbrojená moc,
válka, boj; ochrana, prostředky
k obraně.

armamaxa, ae, f. [z ř.] perský
cestovní vůz.

armámenta, orum, n. lodní nářadí.
armámentárium, ii, n. zbrojnice.
armárium, iř, n. skříň, pokldana.
armátůra, de, f. (vý)zbroj,ozbrojené

mužstvo; levis a. lehkooděnci.
1. armátus, is, m. = armatůra:
2. armátus 3. ozbrojený, vyzbrojený:

—ř, orum, m. ozbrojenci.
1. Armenius 3. arménský; A—ii,

orum, m. Arménové, A—i , iae, f.
Arménie.

2. Armenius, i7, m. (Arminius) kníže
germánských Cherusků.

armentális, e k stádu patřící, stádo
pasoucí.

armentárius, iř, m. pastýř (skotu).
armentum, 7, n. stádo, skot; přen.

dav, zástup.
armifer, a, um ozbrojený, válečný,

bojovný.
armiger, a, um ozbrojený; —er, 7,

m.zbrojnoš; —era,de, f.zbrojnoška.
armilla, ae, f. náramek.
Armilůstrium, 7,n. A., místo v Římě:

na Aventinu; slavnost téhož jména
se tam konala 19. října.

armi-potěns, entis mocný ve zbrani.
armi-sonus 3. zbrojí chřestící.
armě1. opatřovati nářadím, náčiním;

vystrojovati, vyzbrojovati, k válce
podněcovati.

armus,i, m. rámě, plece, bok, slabiny,
*arnesia, orum, n. = armatura, appa

ratus.
Arnus, 7, m. řeka v Etruril; Arniensis,

e arnský.
arě 1. orati, pole vzdělávati, orbou

získati; a. aeguor brázditi.
*aróma, atis, n. koření, vůně; aro

maticus 3. vonný.
Arpinum, 7, n. město v Latiu; Arpi

nas, atis, arpinský, subst. m. Arpi
ňan, A—um, ř. n, statek arpinský.

arguátus-a pod. viz arcudtus a pod.
arréctus 3. (arrigo)vzpřímený,strmý.
ar-rep6, psi — 3. přilézti, připlížiti

se, vlouditi se někam, k někomu.
Arrétium, ii, n. město v Etrurii,

Arretinus 3. aretijský.

ar-rideó, sř, sum 2. smáti se s někým,
(po)usmátí se na někoho alci; přen.
lbiti se.

ar-rigó,, réxi, réctum 3. (ad, rego)
vzhůru postaviti, vzpřímiti, comas
zježiti; arrectis auribus (stare) po
zorně naslouchati, napnouti (po
zornost); (po)vzbuditi, vzpružiti.

arripió, ripuř, reptum 3. (ad, rapio)
rychle uchvátiti, popadnouti; po
hnati před soud, zajmouti, zatknou
ti; rychle pochopiti, porozuměti,
osvojiti si, obsaditi; udeřiti na ně
koho algm, přepadnouti.

Arrius 3. jméno říms. rodu.
ar-ródo, sř, sum 3. ohlodati, nahlo

dati.
| ar-rogáns, antis domýšlivý, zpupný.
arrogantia, ae, f. domýšlivost, zpup

nost.
ar-rogo 1.a) dotazem k národu úřed

níka jinému přidati. b) připojiti,
zjednati, sibi a. osobiti si, dělati si
právo na něco algd.

Arrůns, ntis jméno mužské etruské.
ars, artis, f.. 1. zručnost, obratnost,

řemeslo, živnost; umění, věda
(artes et litterae); artes liberales
ušlechtilé, svobodné nauky; vě
decká soustava, vědecký postup,
theorie, učebnice; umělecké dílo.
2. vlastnost; lest, úskok, klam;
v plur. prostředky.

Arsaces, is, m. zakladatel parthského
král. rodu Arsakovců (Arsacidae,
drum, m).

Arsinoě, čs, f. sestra a manželka
Ptolemaia Il.

Artapherněs, is, m. velitel perský.
Artaxata, órum, n. (-a, ae, f.) hlavní

město Arménie.
Artaxerxés, is, m. jméno králů per

ských.
Artemisia, de, f. královna karská,

choť Mausolova.
Artemisium,i7, n.sev. myseubojský.
artěria, ae, f. [ř.] tepna, průduška.
arthriticus 3. [ř.] trpící dnou.
articulátim po údech, po kusech;

rozčleněně, zřetelně.
articulátus 3. článkovaný, učleněný,

roz—; zřetelný, srozumitelný.
articulo 1. článkovaně, zřetelně vy

slovovati, přednášeti.
articulus, 7, m. (artus) kloub, ohbí,
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kotník, článek prstů; přen. díl,
článek, část, odstavec, část řeči, |
tspojka, člen (slůvko); o čase: roz
hodný okamžik.

artifex, icis (ars, facio) dovedný.
znalý; subst. m. f. 1. umělec, uměl
kyně, znalec, místr. 2. tvůrce, pů
vodce; pletichář, podvodník.

tartificiaális, e umělecký, umělý.
artificiosus 3. dovedný, umělý, umě

lecký.
artificium, i7,n. 1. dovednost, obrat

nost, umění, umělecké dílo, —4
činnost; řemeslo,živnost.2.|stivost,
chytrost.

artě 1. stěsnati, zúžiti, sevříti; ome
ziti.

artolaganus, 7, m. [ř.] koláč.
. artus, is, m. v plur. ohbí, klouby;
údy, části.

. artus 3. a) úzký, těsný, stísněný;
hustý, namačkaný; pevně držící;
o—a familiaritas vřelé důvěrné.
b)“ sklíčený, chudý, v tísni žijící;
res artae povážlivý stav. -um, 7, n.
těsná prostora, tíseň.

árula, ae, f. oltářík.
arundo, arundifer a pod. viz harundo

a j.
arvális, e polní; fratres A—es kněží,

konající procesí za zdar úrody.
Arverni, orum,m. Arvernové. mocný

kmen galský.
arvina, ae, f. tuk, sádlo.
arvus 3. orný; -um, 7, n, orná půda,

pole, role; krajina, pastvina, niva;
obilí, výtěžek polí.

arx, cis, f. (arceo) a) hrad, tvrz;
v plur.i hradby; vrchol hory, výšina.
b) útočiště, záštita, ochrana; hlavní
sídlo, hlavní důkaz..

as, assis, n. jednotka j. celek, heres
ex asse hlavní dědic; jednotka pe
něžní, libra mědi; as libralis mince
as (později asi j. haléř).

Ascalaphus, 7, m. syn Acherontův.
Ascanius,iř, m. 1. syn Aeneův ;2. řeka

v Bithynii.
a(d)scendě, scendř,scénsum 3. (scando)

vzhůru stoupati, lézti, dostoupiti,
vy— na něco algd, povznésti se,
povýšiti; dosíci, dojíti něčeho.

ascensio, onis, f. výstup, vzmach,
rozmach.

ascensus, is, m. stoupání vzhůru,zlé

N

zání, šplhání se do výše, přístup;
povznesení se, stupeň.

ascia, ae, f. sekera.
a(d)sció 4. k sobě přibrati.
a(d)scisco, scivř, scitum 3. (scio)

k sobě vzíti, přibrati, pojmouti mezi
sebe; osvojiti si, osobovati si,
schvalovati.

a(d)scitus 3. vypůjčený, cizí.
Ascra, ae, f. ves na úpatí Helikonu,

rodiště Hesiodovo; Ascraeus 3. =
askerský, Hesiodův.

a(d)scribó, psř,ptum 3. k něčemu při
psati, písemně připojiti; zapsati, za
znamenati, zanésti, zařaditi; pís.
ustanoviti; přičítati, přivlastňovati,

|-ascripticius 3. nově přijatýdo sezna
mu občanů.

ascriptič, onis, f. připsání, připojení.
ascriptor, oris, m. spolupodepsatel,

podporovatel.
Asculum, ř, n. město v Picenu; Ascu

lanus 3. askulský.
asella, ae, f. oslice.
asellus, i, m. oslík.
Asia, ae, f. Asie, zvl. Malá Asi

Asidnus 3. Asiaticus 3. asijský; Ásis,
idis asijská.

asilus, 7, m. ovád, střeček.
asininus 3. oslí, oslovský.
Asinius, i7 jméno říms. rodu.
asinus, 7, m. osel; hlupák.
Asius 3. asijský, z krajiny v Lydii
„ u Kaystra.
Asópus, 7, m.1. řeka v Boiotii, bůh

této řeky; Asoóopiaděs,de, m. Aso
povec, t. j. Aiakos; Asópis, idis, f.
Asopovna = Aigina. 2. řeka v Thes
salii.

asotus, 7, m. [ř.] hýřil, žrout.
Aspasia, ae, f. milenka Perikleova.
a(d)spectábilis, e viditelný, zřejmý.
a(d)specto 1. na něco hleděti, patřiti;

proti něčemu (algd) ležeti; něčeho
dbáti.

aspectus, is, m. pohled, obzor; zrak,
zjev.

aspello 1. (abs-) odháněti, zaháněti.
Aspendos (-us), 7, f. město v Pam

fylii; Aspendius 3. aspendský.
asper, a, um. 1. drsný, nerovný,

kostrbatý, mare -um rozbouřené;
pocula — a signis s vypuklými
obrazy; 2. přen. drsný — hrubý,surový,málo| jemný;trapný,
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jízlivý; vzdorný, divoký; přísný,
krutý,., rozhněvaný, nelítostný; o
stavu: povážlivý; nebezpečný, sví
zelný; -a, orum, n. svízele, útrapy.

. a(d)spergoě, spersi, spersum 3. stří
kati na něco, do něčeho, postříkati,
pokropiti, potřísniti, pokáleti, po
tupiti; přimísiti, připojiti.

2. aspergo, inis, f. pokropení, (vy
střiklá) 'tekutina, krůpěje.

asperitás, atis, f. 1. drsnost, nerov
nost, kostrbatost. 2. drsné chování,
přísnost,hrubost, příkrost,trpkost,
jízlivost; povážlivý stav, nebezpečí.

*aspernanter opovržlivě.
aspernátič, onis, f. pohrdání něčím.
aspernor 1. algm, algd odmítati, za

mítati, pohrdati, nevšímati si.
asperó 1. činiti nerovným, rozbou

řiti; brousiti.
aspersio, onis, f. pokropení,

střiknutí, pokládání barvou.
a(d)spicio, spexř, spectum 3. a) hle

děti na něco, spatřiti, uzříti, zna
menati. b) zkoumati, pozorovati;
místně: ležeti proti něčemu algd.

a(d)spirátio, onis, f. ovanutí, výpar;
přídech.

a(d) spíró 1. a) přivanouti, ovívati,
dýchati na někoho algm. b) příznivě
vanouti, býti přízniv, podporovati;
blížiti se, o něco státi, dychtiti po

-A

po

aliguid.
aspis, idis, f. [ř.] zmije.
asportátio, onis, f. odnesení, odkli

zení.
asporto 1. (abs-) odnášeti, odklizo

vati.
aspreétum, 7, n. kostrbaté, kamenité

místo.
Assaracus, 7, m. král trojský, děd

Anchisův.
assec(u)la, ae, m. průvodce, po

chlebník, straník.
as-sectátič, onis, f. doprovázení.
as-sectátor, oris, m. průvodce, při

vrženec, straník.
as-sector 1. (seguor) (ustavičně) pro

vázeti.
as-sénsič, onis, f. přisvědčení, sou

hlas, pochvala; filosof. uznávání
smyslových vjemů za správné.

assensor, oris, m. přisvědčovatel, po
chlebník.

40 as-siduus

as-sénsus, is, m.1.—assensio.2.ohlas,
ozvěna.

as-sentátio, onis, f. souhlas, pochle
bování, lichocení.

assentátiuncula, ae, f. lichotka.
as-sentátor, oris, m. lichotník, zá

letník.
assentátorié lichotně.
as-sentior, sénsus sum 4. (assentio 4.)

přisvědčiti, souhlasiti, schvalovati.
assentor 1. stále přisvědčovati, po

chlebovati.
as-seguor, secitus sum 3. a) dohoniti,

dostihnouti, vyrovnati se někomu
algm. b) dojíti, dosíci algd; vy
stihnouti, pochopiti.

asser, eris, m. tyč, kůl, lať.
1. as-seró, sevř, situm 3. vedle, opo

dál (na)sázeti, vysázeti.
2. as-seró, seruř, sertum 3. přiřaditi,

připojiti; přivlastniti, přiřknouti,
připisovati; osobovati si něco; a. in
libertatem prohlásiti za svobodného,
in servititem za otroka; asserui me
osvobodil jsem se;ttvrditi, ujišťo
vati, rozhlašovati.

assertor, oris, m. kdo si něco oso
buje; ochránce, osvoboditel, obháj
ce.

as-servió 4. pomáhati, přispívati.
as-servo 1. opatrovati, hlídati, hájiti.

' as-sessio, onis, f. (-us, je, m.) sedění
něčem, domáhati se čeho algd, ad |. u něčeho, přítomnost.

as-sessor, oris, m. přísedící, pomoc
ník v úřadě.

as-seveěranter vážně, opravdově.
as-sevěrátič, onis, f. vážné tvrzení,

ujišťování; vážnost, důraz, přísnost.
assevero 1.-vážně jednati, tvrditi,

dosvědčovati.
as-sideo, sed7, sessum 2. seděti, dlíti

u něčeho, býti přísedícím; ošetřo
vati, pomáhati; obléhati, státi na
stráži.

as-sido, sedř, sessum 3. (vedle) se po
saditi.

as-siduitas, atis, f. 1. ustavičná pří
tomnost, stálé doprovázení, častý
styk, -á péče. 2. stálé trvání, opa
kování se, vytrvalost, stálost. a.
bellorum stálé války.

as-siduus 3. a) usedlý; -uř, uorum, m.
zámožní občané, poplatníci. b) stále
přítomný, vytrvalý, neustálý; pilný,
činný.
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as-signátio, onis, f. přidělení; při
dělený pozemek.

assignificóo 1. vyznačovati, dokazo
vati.

as-signo 1. přiděliti, vykázati, svě
řiti, určovati; připisovati, klásti za
vinu.

as-silió, siluř —4. přiskočiti, přihnati
se; hnáti útokem, dobývati moeni
bus.

as-similis, e velmi podobný.
as-simulátió, onis, f. stavění na

roveň.
as-simuló (assimilo) 1. a) činiti po

dobným, připodobovati; b) srovná
vati, prohlašovati podobným, na
podobovati; předstírati, přetvařo
vati se.

assis viz dxis,
*assistentia, ae, f. 1. přispění, po

moc; 2. doprovod, „,asistence““.
as-sistó, stit? —3. přistupovati, vedle

se stavěti; vedle státi, býti příto
men, pomáhati.

*asso 1. péci.
as-soleóo — — 2. ut assolet jak oby

čejně bývá.
as-sono — — 1. zvučeti při něčem,

přizvukovati.
as-suefacio, feci, factum 3. přivykati,

navykati.
as-suesco, €vř,etum 3. a) —assuefacio;

b) zvykati si něčemu, oblíbiti si ně
co. assučtus 3. zvyklý, obvyklý,
známý.

s někým alcis.
assula, ae, f. tříštička.
as-sulto 1. (salio) divoce na něco ská

kati, dorážeti, útočiti.
assultus, is, m. náběh, útok.
as-sum (adsum) esse, affuř (adfui),

af(ad)futirus 1. býti tu, při něčem,
býti přítomen, účasten, při ruce;
ii, gui adsunt přítomní, coram adesse
býti osobně přítomen; animo adesse
býti duchem přítomen, dávati po
zor, býti odhodlán; pugnae (dat.)
adesse účastniti se bitvy. 2. objeviti
se, dostaviti se (zvl. k soudu), při
trhnouti; nastávati, blížici se. 3. po
máhati, podporovati; hájiti na sou
dě, zastupovati alci.

as-simoó, sůmpsi, súmptum 3. a) při
bírati, připojovati, přidružovati,

bráti na pomoc, přijímati, pojístl,
požíti cibum; b) nárok si činiti, oso
bovati si, přivlastňovati si.

as-simptio, onis,f. přibrání,osvojení
si; vlogice: přibranýsoud; *Nanebe
vzetí (Panny Marie).

as-suo, uř, tum 3. přišívati.
as-surgo, surréxi, surréctum 3. a)

zdvihati se, vzpřímiti se, vstávati;
a.ex morbo zotaviti se, a. alci vstá
vati z úcty před někým. b) zvedati
se, vystupovati, bouřiti, kypěti (ira).

assus 3. sušený, pečený; -um, Tř,n.
pečeně.

Assyrius 3. assyrský, syrský, A—ii,
Orum, m. Assyrové, Assyria, ge, f.
Assyrie,

ast = at.
Astartě, es, f.foi ickábohyně měsíce.
a(d)sterno, stráavř.stratum 3. vedle

prostírati, položiti.
asticus 3. [ř.] městský; astici ludi hry

divadelní.
a(d)stipulátor, oris, m. svědek při

smlouvě, přisvědčovatel.
a(d)-stipulor 1. býti svědkem při

smlouvě, přisvědčovati.
a(d)-sto, stitř — 1. státi u něčeho,

při něčem; trčeti, strměti.
Astraea, ae, f. bohyně spravedlnosti;

Astraei fratres bratři asterští =
větrové, synové Titana Astraea.

a(d)-strepo, uř, itum 3. hlučeti při
něčem, hlučně schválovati.

a(d)-strictus 3. (stringo)uvázaný,uta
žený; ztuhlý, zmrzlý, za—; šetrný,
skrblivý; rhytmický; úsečný, struč
ný.

tastrifer 3. hvězdnatý.
tastrinctio (astrictio), onis, f. staho

vání, sevření, *zastavování průjmu.
a(d)-stringo, nxi, ctum3.a) pevně při

vázati, s—, za —; utahovati, svírati;
srážeti,či iti tuhým, utužovati, tsta
věti (t. j. působiti zácpu); v pass.
ztuhnouti, zkřehnouti. b) omezo
vati, (morálně) zavázati, poutati.

astrologia, ae, f. [ř.] hvězdářství,
*astrologie.

astrologus, m.
*astrolog.

tastronomia, ae, f. hvězdářství.
astrum, 7, n. [ř.] hvězda, souhvězdí;

v plur. hvězdy, nebesa, nesmrtelná
sláva.

[ř.) hvězdář,
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a(d)-stru8, striixř, strůctum 3. přistavovati,| připojovati,(ktomu)
tvrditi.

astu n. [ř.] město (Athény).
a(d)-stupeo — — 2. alci žasnouti

nad —.
astus, iis, m. (jen abl. oastii) lest,

úskoky.
astůtia, ae, f. Istivost, úskočnost.
astutus 3. Istivý, úskočný.
Astyages, is, m. král médský.

2. druh Fineův.
Astyanax, actis, m. syn Hektorův.
asylum, 7, n. [ř.] útočiště, asyl.
at spojka odporovací: než, naproti

tomu, ale, avšak; at vero než
v pravdě; si non — at (tamen, certe)
ne-li, tož přece.

Ataábulus, 7, m. palčivý jv. vítr, jih.
Atalanta, ae, f. mythická lovkyně.

2. ostrůvek v zálivu opuntském.
atavus, 7, m. děd pradědův; v plur.

předkové.
Atax, cís, m. řeka v Gallii narbonské;
. Atacinus 3. atacký.
Atella, ae, f. město v Kampanii.
Atellána (fabella), ae, f. fraška atell

ská; Atellaniusversus verš z frašky
a-é (dle města Atella v Kampanii).

áter, atra, atrum, černý (bez lesku),
temný, černě oděný; smutný, za
smušilý; neštěstí přinášející; a. dies
neblahý, zhoubný; jedovatý,jízlivý
versus.

Athamás, antis, m. mythický král
v Orchomenu; Athamantéus 3. Atha
mantův; Athamantiades, ae, m. Atha
mantovec (Palaemon), Athamantis,
idis, f. Athamantovna (Helle).

Athenae,arum,f.Athény; Athéniensis,
e athénský, subst. m. Athéňan.

Athesis, is, m. Adiže, řeka v sev.
Italii.

áthléta, ae, m. [ř.] zápasník, závod
ník.

tathleticus 3. zápasnický; athlětici
cibi výživa jako u zápasníků.

Athós (Atho,Athon), onis, m. předhoří
Athos.

Atilius, 7 římské jméno rodové.
Atlás, antis, pohoří v Mauretanii neb

známý obr, nesoucí klenbu nebes
kou; Atlantiades, de, m. Atlantovec
(Hermes, Hermafrodit); Atlantis,
idis, f. Atlantovna. Atlanteus 3.

atlantský, západoafrický; Atlanticus
3. atlantský.

| atomus 3. [ř.] nedělitelný; -us, T, f.
atom.

atgue, ác (ac nebývá před samohl. a
před h) 1. spojka stupňovací: a to,
a k tomu, a zvláště; atgue etiam
(adeo) ba i, ba dokonce; či spíše.
2. slučovací: a, i. 3. po výrazech
stejnosti, podobnosti a opaku: jako,
než. 4. o protivě a výsledku: a přece,
a tak, a tedy, a tu.

at-guí a přece, přece však.
atramentum, T, n. černidlo, černá

barva, inkoust; modrá skalice.
átrátus 3. černě oděný, ve smutku.
Atreus, i, m. král mykénský; Atriděs,

age,m. Atreovec, Agamemnon nebo
Menelaos.

atriénsis, is, m. dozorce v atriu.
atrium, iř, n. (ater) atrium, místnost

se začazeným krbem; později při
jímací pokoj, salon, dvorana; v plur.
síně, příbytky, paláce.

atróocitás, dtis, f. hrůza, ohavnost;
přísnost, krutost, divokost.

atróox, čcis hrozný, děsný, ohavný;
přísný, divoký, zuřivý.

Atta, ae (C. Ouinctius A.) básník
veseloher.

attáctus, is, m.,abl.-iidotknutím(se).
*attaedior 1. stýskati si.
attagen, inis, m. [ř.] divoká slípka,

jeřábek.
Attalus, 7, m. jméno králů pergam

ských; Attalicus 3. attalský; Attalis,
idis jméno fyly athénské.

at-tamen než přece, přece však.
at-tempto 1. zkoušeti, pokoušeti se

o něco algd; sváděti; dorážeti,
útočiti.

at-tendo, tendř, tentum 3. napínati
(mysl), dávati pozor, pozorovati,
pozorně naslouchati.

*attentátum, 7, n. útok na někoho,
atentát.

at-tentió, čnis, f. napjatost, pozor
nost.

attento 1. —attempto.
at-tentus 3. napjatý, pozorný, sna

živý; šetrný, skoupý.
at-tenuoč 1. ztenčovati, zmenšovati,

oslabovati; ponižovati; pass. pozbý
vati síly.

at-teró, trivř, tritum 3. otÍrati, opo
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třebovatl, poškozovati; přen. osla
bovatí, ničiti, vyssávatl, promarniti.

řattestátioč, onis, f. svědectví, do
tvrzení, potvrzení.

at-texó, texuř, textum 3. připlétati,
připojovati.

Atthis, idis, f.
Sapfiny.

Atticus 3. attický, athénský; řecký;
A-a, ae, f. Attika, A-cř, orum, m.
Attičané, attičtí řečníci.

tattiguus 3. přilehlý,sousední.
at-tine6, uř, — 2. a) přech. držeti,

zdržovati, za—, u—, v moci míti;
b) nepřech. zasahovati někam, pří
slušeti (k) někomu, týkati se někoho,
něčeho; guod ad me attinet co se
mne týče; nihil attinet (ad me) jest
mi lhostejno; attinet s vazbou inf.
cum accus. na něčem záleží, jest
důležité, třeba.

at(ad)tingě, tigř — 3. (tango) 1. alad
dotýkati se, sahati na něco, něco
si chtíti přivlastniti pecuniam publi
cam; pustiti se do něčeho; bíti, ude
řiti; okoušeti, požívati; 2. přen.
dostati se někam, dojíti, doraziti
Siciliam; něčeho se dotýkati, hrani
čiti, sousediti; býci příbuzný, patřiti
k někomu, týkati se někoho; chápati
se něčeho; zmíniti se, mluviti o ně
čem.

Attis, idis, m. fryžský pastýř, kněz
Kybelin.

Attius, 7jméno římského rodu; Attia
nus 3. Attiův.

at-tolloó — — 3. a) zdvíhati do výše,
v pass. zdvíhati se, vznésti se do
výše; b) vybudovati; zvelebovati,
povznášeti, vychvalovati.

at-tondeč, tondi, tónsum 3. přistřih
nouti, oklesťovati, zlehčovati.

at-tonitus 3. (tono)ohromený, omrá
čený, užaslý, nadšený.

at-tono, uř, itum 1. ohromiti, omrá
čiti, zmásti.

at-torgueč ——2. točiti, mávati algd.
at-traho,trax?7, tractum 3. přitahovati,

u—, napínati; přivléci, přiváděti,
přivábiti, pohnouti.

at-trectóo 1. (algd) dotýkati se, ohma
távati, zabývati se něčím; něčeho se
domáhati.

at-tribuo, u7, útum 3. a) přidělovati,
u—, přikazovati, přidávati; určo

jméno přítelkyně

vati, propůjčovati, svěřovati (úkol),
odevzdávati; b) přikládati (vlastnost,
víru), přisuzovati.

at-tribitič, onis f. poukázání, po
ukázka, vedlejší okolnost.

at-tritus 3. otřelý, opotřebovaný.
Attus Navius slavný augur za Tar

guinia Priska.
Atys, yos, m. A., syn Herkulův a

Omfalin.
au-ceps, ducupis, m. (aves, capio)

ptáčník.
auctič, onis, f. (augeo) rozmnožení;

dražba, statek ve dražbě.
auctiónárius 3. dražební, (-ý).
auctičnor 1. konati dražbu.
auctito 1. (—auctó 1.) rozmnožovati

(často, mnoho), zvětšovati.
auctor, Oris, m. (f.) (augeo), 1. roz

množovatel, podporovatel; ručitel,
svědek, zpravodaj; isto auctore na
jeho záruku; vzor, příklad,autorita;
pramen, dějepisec, spisovatel; auctor
scientiarum badatel ve vědách; —
2. původce, rádce, navrhovatel;
auctorem esse alcis rei raditi k ně
čemu; me (Caesare) auctore na mou
(Caesarovu) radu; patres auctores
fiunt stvrzují, schvalují; původce,
strůjce; libellus sine auctore ano
nymní udání; a. legum zákonodárče;
vynálezce; 3. zástupce, poručník;
bývalý vlastník, prodavač fundi; 4.
učitel, svědek.

auctorámentum, T, n.
mzda.

auctoritás, atis, f. 1. záruka, jistota,
ověření, hodnověrnost, platnost;,
písemný doklad, vážný doklad, do
tvrzení, schválení,příklad, vzor;
váha, vážnost, důstojnost, vliv, moc;
vlivná, vážená osoba; 2. domluva,
rada, návrh; závažné mínění, vůle,
výrok; usnesení a. senatis; plno
mocenství; 3. vlastnické právo,
majetek.

auctoró 1. k něčemu zavázati, na
jmouti, zjednati.

1. auctus 3. zvětšený, zvelebený.
2. auctus, ds, m. zvětšení, zvelebení;

vzrůst, úspěch; a. aguarum povodeň.
aucupium, iř, n. ptáčnictví; shon po

něčem.
aucupor1. (taucupo 1) chytati ptáky;

slíditi, pásti po něčem; tempus,

závdavek,
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audácíia, de, f. smělost, odvaha, zmu
žilost; opovážlivost, drzost; odváž
ný n. drzý čin.

audáx, ácis smělý, odvážný, srdnatý;
opovážlivý, drzý.

audéns, entis odvážný, smělý.
Audentia, de, f. odvaha, srdnatost.
audeo, ausus sum 2. (avidus) 1. toužiti

po něčem, odhodlati se k něčemu;
2. míti odvahu, odvážiti se, opo
vážiti se.

audiéns, entis, m. posluchač.
audientia, ae, f. slyšení, *výslech,

pozornost; a-am facere (dare) zjed
nati slyšení, ticho.

audič 4. a) slyšeti, míti sluch, po
slouchati; dovídati se, zvídati; audito
když se doslechl, uslyšel, že...; b)
naslouchati, oýti posluchačem, vy
slechnouti, vyslýchati; schvalovati,
přisvědčovati; audio—dobrál non
audio nechci o tom slyšeti; c) po
slouchati = býti poslušen: dicto (na
slovo) audiens sum. d) slouti, platiti
za něco;
dobrou, špatnou pověst; e) *zpoví
dati.

auditié, ónis, f. poslouchání, pověst.
auditor, oris, m. posluchač, žák.
auditorium, iř, n. posluchárna, po

sluchačstvo.
auditus, is, m. sluch, slyšení, pověst.
au-ferč, ferre, abs-tuli, ab-Ilatum, 1.

a) odněsti, odstraniti; v pass. pryč
se ubírati, mizeti, prchati. b) pryč
zanésti, uchvátiti, odnésti s sebou;
oufer me terrere ustaň!; 2. odníti,
uloupiti, vydírati; zničiti, zahubiti.

Aufidius, 7, římské jméno rodové.
Aufidus, 7, m. řeka v Apulii; bůh té

řeky.
au-fugio,fiigi — 3. (ab, fugio) uprch

nouti.
Augě, čs, f. matka Telefova.
Augěas, (-ias), ae, m. král v Elidě.
augeó, duxi, auctum 2. a) rozmnožo

vati, zvětšovati, zvyšovati; podpo
rovati, zvelebovati, zúrodňovati;
v pass. růsti, zvětšovati se; b) zveli
čovati, in maius a. nadsazovati; osla
vovati, velebiti; obohatiti, obdařiti,
obšťastniti.

augěsco — — 3. růsti, přibývati.
*augmentě 1. zvětšovati, shromažďo

vati, podporovati.

bene, male audire míti |

taugmentum, 7, n. zvětšení, roz
množení, zvelebení, pokrok.

augur, uris, m. augur, ptakopravec.
augurális, e, augurský; -ále, is, n.

místo v táboře, kde se konala pozo
rování z ptačího letu.

augurátič, onis, f. věštění z letu
ptáků.

augurátus, s, m. úřadaugura.
augurium, iř,n. ptakopravectví, věš

tectví z letu ptáků; a-a facere, agere
konati; věštné znamení: a. accipere
přijmouti jako příznivé; věštba,
umění věštecké.

augurius 3.—auguralis, e.
auguró (-or) 1. a) věštiti z letu po

svátného ptactva; dugurato po zpy
tování letu ptactva; templum augu
ratum chrám zasvěcený; b) věštiti,
tušiti, vyložiti věštbu a pod.

Augusta, de, f. 1. čestné jméno
manželek, matek a sester římských
císařů; 2. jméno několika měst.

Augustális, e: lidř Augustálés hry
na počest Augustovu (Oktavianovu)
slavené.

augustus 3. posvátný, vznešený, ve
lebný, slavnostní; Augustus,7, čestný
titul římských císařů, zvl. Oktavia
nův; A—us 3. Augustův, císařský;
A. mensis srpen.

1. aula, ae, f. dvůr, ohrada; slavnostní
slň, sál; palác, dvůr vladařský, dvo
řanstvo; *aula viae ferratae opposita
nádraží; *Aula Regia Zbraslav.

2. aula, ae, f. hrnec.
aulaeum, i, n. (v plur.) koberec,

záclona, opona.
aulicus 3. dvorský;

dvořané.
Aulis,idis, f. přístavníměsto eubojské.
auloedus, 7,m. [ř.] zpěvák provázený

hrou na flétnu.
Aulus, 7, m. (A.) římské předejmení.
aura, ae, f. 1. vání, vánek, větérek,

vítr; záblesk, třpyt; 2. dech, vzduch,
hořejší (tento) svět, sub auras ferre
vynésti na světlo; auras fugere štítiti
se denního světla; 3. příznivý vánek,
přízeň; a. popularis nestálá přízeň
lidu.

aurárius 3. ke zlatu příslušející; -ia,
ae, f. zlaté doly.

aurátus 3. pozlacený, zlatem ozdo
bený.

órum, m.
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Aurelius, iř, jméno římského rodu.
aureolus 3.—aureus 3. a) zlatý, ze

zlata zhotovený, zlatem zdobený;
zlatonosný, zlatoskvoucí; b) draho
cenný, nádherný; rozkošný, půvab
ný, znamenitý; aureus, 7, m. zlatý
peníz, dukát.

auricilla —auricula.
auricomus3. zlatovlasý, —lístý.
auricula, ae, f. ouško, ušní laloček;

-gm opponere nastavíti.
*aurifaber, brř, m.—=aurifex.
aurifer, a, um zlatonosný.
aurifex, icis, m. (facio) zlatník.
taurifodina, ae, f. důl na zlato.
auriga, de, m. vozka. vozataj, kormi

delník; *kočí.
aurigena, de, m. (gigno)zlatem zplo

zený.
auriger=durifer.
auris, is, f. 1. ucho, sluch; aures alci

praebere sluchu dopřáti; 2. sluch
j. smysl, úsudek, vkus; auribus alcis
servire lichotiti; přen. posluchač;
3. sháněčka (u pluhu).

aurftus 3. ušatý; pozorně nasloucha
jící.

aurora, de, f. zora, ranní červánky;
východ; Aurora bohyně Zora.

aurum, 7, n. zlato, zlaté nádobí,
ozdoby, šperky, zlaté mince; ma
mon, bohatství; lesk zlata; zlatý
věk.

Aurunci, orum, m. národ v Latiu;
Auruncus 3. aurunský.

auscultóo 1. pozorně naslouchati, býti
poslušen alci.

Ausoněs, um, m. Ausonové, národ
Italský; Ausonius 3. Ausonia viz dále.
Ausoniř,orum, m. Ausonové; Ausonis,
idis ausonská, Ausonidae, drum, m.
Ausonové.,

Ausonius 3. (Ausonia, jižní Italie)
jihoitalský, italský, římský.

auspex, icis, m. (avis, specio) ptako
pravec; vůdce, příznivec: dis aus
picibus vedením, přízní bohů; zpro
středkovatel sňatku; *auspice deo
s pomocí boží.

auspicátus 3. zasvěcený auspiciemi,
příznivý, šťastný.

auspicium, iř, n. 1. zkoumání vůle
boží z letu ptáků, věštné znamejí,
věštba; 2. právo konati tato zkou
mání; vrchní velení, v. moc: duspiciis

Tiberii za vrchního velení T-ova;
vůle: meis auspiciis (z); *summis
auspiciis pod nejvyšším vedením
(ochranou); 3. podnik, počátek;
*řízení, výsledek, čin.

auspico 1. jen auspicáto po zpytování
letu ptactva, za šťastných znamení,
šťastně.

auspicor 1. konati auspicie, věštiti
z letu ptactva; slavně, šťastně za
čínati.

auster, strř, m. jižní vítr, jih.
austeritás, atis, f. zasmušilost.
austěrus 3. trpký, kyselý; vážný,

přísný, nevlídný.
austrális, e jižní.
austrinus 3. jižním větrem způsobený
ausum, 7, n. odvážný čin.
aut (a)nebo; sice, jinak, čl spíše;

nebo aspoň. n. přece; aut-aut buď
buď (anebo).

autem (a)však, pák, ale.
Tauthentico 1. ověřiti hodnověrnost.
authepsa, ae, f. [ř.] samovar.
Autolycus, 7, m. syn Hermův, lupič.
tautomaton, 7, n. stroj, sám se po

hybující, automat.
Automedóon, ontis, m. vozataj Achil

leův.
Autonoe, €s, f. dcera Kadmova,

Autonoeéius 3. Autonoin,
autor = auctor.
autumnalis, e podzimní,
tautumně 1. býti jako na podzim,

přinášeti podzim.
1. autumnus 3.= autumnalis.
2. autumnus, 7, m. podzim, jeseň.
autumo, 1. míniti, věřiti, tvrditi.
auxiliáris, e pomocný; -e carmen

kouzelné zaříkání; -€s, ium, m. po
mocná vojska.

auxiliárius 3. = auxiliaris.
auxiliátor, oris, m. pomocník.
auxilior 1. pomáhati, přispívati.
auxilium, i7, n. pomoc, přispění,

podpora; a-ió ire, venire, proficisci,
mittere na pomoc; auxilio alcis s po
mocí, pod ochranou; auxilia, orum,
n. a) prostředky na ochranu, b) po
mocná vojska.

Avaricum, 7, n. A., hlavní město
Biturigů v Galii.

aváritia, ae, f. lakota, hrabivost.
avárus 3. žádostivý, nenasytný; la

kotný, hrabivý, skoupý.
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a-vehó, vexř, vectum 3. odvézti, od
straniti; v pass. odjeti, odplouti,
vzdáliti se.

á=vello, vellř, vulsum 3. odtrhnouti,
vy—, u—; násilně odnímati.

avěena, de, f. oves; stéblo, pastýřská
píšťala.

Aventinus 3. aventinský; subst. -us,
7, m. (mons), -um, 7, n. Aventin.

1. aveč — — 2. (haveo) jen v imper.
ave (-te, -to), buď vítán, zdráv,
s bohem.

2. ave — — 2. (avidus) toužiti,
dychtiti algd.

Avernus 3. avernský, podsvětní; -us,
7, m. (lacus) jezero avernské, pod
světí; -nalis, e avernský.

á-verró, verri— 3. smést, od—.
averruncě 1. odvraceti, zažehnávatl.
1. a-versor 1. odvraceti se od, štítiti

se algm; odmítati, neuznávati; po
hrdati někým.

2. áversor, oris, m. podvodník.
versus 3. zádyobrácený, odvrácený;

vzadu, ze zadu, pozpátku; vzdálený,
odlehlý; a-a, orum, n. místa odlehlá;
nepříznivý, nepřátelský.

a-verto, vertř,versum3. a) odvraceti,
odchýliti, odvésti; odháněti, zahá
něti,odrážetí; odciziti, zpronevěřiti.
b) odvraceti, odraditi někoho od—;
a. noxam in algm vinu svalovati;
zažehnávati.

avia, ae, f. bába, babička.

Babylóonius 3. babylonský (Babylon,
onis, f. Babylon); -iř numerř výpočty
chaldajských astrologů; -iř, iorum,
m. Babyloňané; -ia, ide, f. Babylonie.

báca, ae, f. bobule, plod stromu;
oliva; perla.

bácátus 3. zdobený perlami.
*baccalaureus (baccalarius), m.

bakalář.
baccaris, is, f. [ř.] odolen, kozlík

(rostl.).
Baccha, ae, f. [ř.] bakchantka; Bacchis

algm initiare zasvětiti v bakchické
mysterie.

bacchábundus 3. bakchický,
pustilý.

roz

avliárium, ii, n. odlehlý háj; klec,
posada na ptáky.

*avicula, ae, f. ptáček.
aviditás, atis, f. žádostivost, dychti

vost; lakota, hrabivost.
avidus 3. (dy)chtivý, žádostivý, lačný;

žravý, nenasytný; lakotný, hrabivý,
vášnivý.

avis, is, f. pták; věštný pták, -6 zna
mení; malá avi za špatných věšt.
znamení; *rara avis řídký zjev.

avítus 3. (avus) po dědu, zděděný;
dědičný, prastarý.

ávius 3. (via) stranou ležící, odlehlý,
nepřístupný, osamělý, pustý; ne
schůdný; dvia, orum, n. neschůdné
cesty, pustiny.

ávocamentum,T, n. prostředek k od
vrácení, zvl. duševních bolestí.

ávocátič, onis, f. odvolání, odvrácení
(se).

ávoco, 1. odvolati, po—; odvraceti,
odraditi, odstrašiti.

á-volóo 1. odletěti, odkvaplti.
avunculus, 7, m. ujec, praujec.
avus, 7, m. (pra)děd, předek.
Axenus (Axinus)3. nehostinný; pontus

A. Černé moře.
*axioma, atis, n.

axiom.
1. axis, is, m. deska, prkno.
2. axis, is, m. osa, náprava u vozu,vůz; zemská n. nebeská osa, nebe,

obloha, točna; světová strana.

tvrzení, zásada,

Bacchánal, is, n. obyč. v plur. Bak
chanalie, divoké a necudné orgie
na počest Bakchovu.

bacehátlč, Gnis,f. hýření, prostopáš
Bacchělus 3. Bacchus 3. Bacchicus

3. bakchijský, bakchovský.
bacchor 1. a) slaviti svátek Bakchův,

pobíhatia výskati o něm; bacchantěs,
(iJum, f. bakchantky; Naxos bac
chata iugis ozývající se křikem bak
chantek; b) jásati, hýřiti, býti opo
jen, běsniti; zuřiti, sem tam po
bíhati.

Bacchus, 7, m. Bakchus; vinná réva,
víno.
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báci-fer, a, um bobule, olivy plo
dící.

bacillum, 7, n. hůlka, tyčinka.
Bactra, orum, n. 1. hlavní město

perské provincie Baktrie na březích
řeky Oxu; 2. provincie Baktrie.
Bactriánus 3.—Bactrius 3. bakterský;
Bactridni, orum, m. Baktrové.

baculum, 7, n. hůl, berla.
Baecula, ae, f. město v Hispanii.
Baetis, is, m. řeka v již. Hispanii

(Ouadalgulvir).
Báiae, arum f. mořské lázně v Kam

panii; Báidnus 3. bajský.
báiulo 1. (baiolóo1.) nésti, vléci,
bálulus, 7, m. nosič.
balaena, ae, f. [ř.] velryba.
balanus, T, f. [(ř.] žalud; -us pressa« olejz bahenového ořechu vytlačený.
balatró, onis, m. šašek, šprýmař.
bálátus, čs, m. bečení, mečení.
balbus 3. koktavý, žvatlavý.
Balbus, 7, m. římské příjmení.
*balbuticus 3.—balbus.
balbutio 4. koktati, nejasně mluviti;

mazlivě jmenovati, žvatlati.
Baleáris, e baleárský (—és insulae);

Balearés, ium, m. Baleářané, Balea
ricus 3. baleárský (čestné příjmení).

bal(i)neum, 7, n. koupel(na), lázeň.
Ballio, onis, m. ve význ. ničemný

člověk.
ballista, ae, f. přístroj na metání

kamenů.
*ballistárius, 7,m. střelec z kameno

metu, dělostřelec.
balneária, orum, n. lázně.
balneárius 3. lázeňský.
balneátor, oris,m.lázeňský, lazebník.
bálo 1. bečeti, mečeti.
balsamum 7, n. ([ř.] balsám.
balteus, 7, m. pás, závěsník na měč.
*banca, ae, f. lavice.
Bandusia, ae, f. pramen u Venusie.
*baptisma, atis, n. (baptismus, ř,m.)

křest.
*baptista, ae, m. křtitel.
baptistárium, 7, n. 1. basén na kou

pání. 2. *křtitelnice.
*baptizo 1. křtíti.
barathrum, 7, n. [ř.] propast, jícen.
barba, ge, f. vous(y), chlupy.
barbaria, ae, (-iés, iei) f. barbarství,

barbarská země, nevzdělanost, su
rovost, divokost.

barbaricus 3. [ř.] barbarský.
barbarus 3. [č.] 1. barbarský, cizí,

cizozemský;-us,7,m. barbar, cizinec.
2. surový, nevzdělaný, divoký.

barbátulus 3. s krátkým vousem.
barbátus 3. vousatý; -us, 7,m. vousáč,

bradáč.
barbitos, 7, m. f. [ř.] varyto; zpěv

ke hře na varyto.
barbula, ae, f. vousky, bradka.
Barca, ae, m. praotec rodu Barkovců

v Karthagině; Barcinus 3. barkovský,
Barcin? Barkovci.

barditus, čs, m. (=barritus) válečný
pokřik Germánů.

bardus 3. hloupý, tupý.
báris, idis, f. [z ř.] egyptská loďka.
1. baro, onis, m. hlupák.
2. *barč, onis, m. šlechtic, vládyka;

liber baro baron, svobodný pán;
baro commendátárius komtur, rytíř
řádu zlatého rouna.

barrus, ř, m. slon.
básiátio, onis, f. líbání, polibek.
basilicus 3. [ř.] královský, knížecí;

-ica, ae, f. basilika, soudní budova;
síň král. paláce, *dóm.

básie 1. Mbati.
basis, is, f. [ř.] základ, podstavec.
básium, i7, n. polibek.
Bassareus, 7, m. příjmení Bakchovo.
Batáví, orum, m. kmen keltský, Bata

vové při ústí Rýnu; Batavus 3.
batavský, hloupý; Batavia jest při
bližně nynější Holandsko.

Bathyllus, 7, m. B., propuštěnec
Maecenatův, zavedl do Říma pan
tomimus.

batillum, 7, n. viz vatillum.
*batrachia, orum, n. žáby.
bat(t)uč, ur — 3. tlouci, bíti.
Battus, 7, m. 1. zakladatel města

Kyreny v Libyi; Battiades, ae, m.
Battovec, Kallimachos; 2. pastýř.

Baucis, idis, f. manželka Filemonova.
beátitás, atis (beatitido, inis) f.

blaženost.
beaátus 3., blažený, bohatý, zámožný,

požehnaný, úrodný, šťastný; *zvěč
nělý, blahoslavený, svatý.

Bedriácum, 7, n. B. ves mezi Kre
monou a Mantuf v nížině pádské;
Bedridcensis, e bedriacký.

Belgae, arum, m. Belgové; Belgicus
3. belgický.
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bellátor, oris, m. válečník, bojovník;
ij. adj. válečný, bojovný, zmužilý.

bellátrix, řcis,f. bojovnice; bojovná.
bellátorius 3. válečnický; „„polemic

ký““.
Bellerophón, ontis (-ontěs, ae) m.

bohatýr Bellercfon.
bellicosus 3. bohatý válkami, bo

jovný.
bellicus 3. válečný, vojenský, bojov

ný, res —a válečnictví, vojenství;
-um, 1, n. válečný pokřik, znamení
k boji.

bejliger, a, um války vedoucí.
belligero 1. válčiti, bojovati.
belli-Potěns, entis mocnýve válce.
belio (-or) 1. válčiti, bojovati.
Bellóna, ae, f. bohyně války.
Bellovaci, orum, m. Bellovakové, kmen

belgický.
bellum, 7, n. (z duellum) f. válka;

domi belligue v míru I ve válce;
2. bitva, spor, hádka; 3. *bellum
gentium světová válka.

bellus 3. hezký, pěkný; způsobný,
roztomilý.

belua (bellua), ae, f. zvíře, netvor,
obluda.

*beluinus 3. zvířecí, zvířecký.
belučsus 3. bohatý obludami.
Bělus, 7, m. 1. řeka ve Foinikii;

2.zakladatel Babylonu; 3. myth. král
egyptský, otec Danaův a Aigyptův;
Beliděs, ae, m. Belovec (Lynkeus,
Palamedes); Belides, um, f. Belovny
(Danaovny).

Benácus,7, m. (lacus)jezero benácké,
nyní Gardské.

bene, melius, optime dobře, řádně,
náležitě; správně, právem, šťastně;
bene mereri de — zasloužiti se o—;
b. polliceri hojně slibovati, b. mori
slavně zemříti, b. sperare míti
dobrou naději, b. emere lacino kou
piti, b. dicere býti dobrým řečníkem,
ale i chváliti, chvalořečiti; *dáti
požehnání, zasvětiti; bene est dobrá;
bene est alci dobře se vede, b. cedere
dařiti se, b. sibi facere popřáti si,
b. multa carmina velmi mnoho básní;
di melius (vertant) ať to bohové
obrátí v lepší, guod bene vertat
ať se to obrátí k dobru!; bene facere
dobře (u)činiti, dobré služby pro
kázati; bene factum dobrý čin, dobro

diní, bene dictum chvála; *benefactor,
oris, m. dobrodinec, *benedictio,
onis, f. požehnání, chvalozpěv.

benedico, benefacio a pod. u bene.
beneficentia, ae, f. dobročinnost.
beneficiárius, i7,n.svobodník (vojín),

zproštěnec; *beneficidrius 3. vasal
ský, manský; m. vásal, man.

*beneficiátus, ř,m. kdo jest opatřen
údělem, statkem, vasal, man.

beneficium,iř, n.a) dobrý čin,dobro
diní, přízeň, milost, laskavost, služ
ba z ochoty; -io alcis zásluhou,
pomocí, pod záštitou; b) vyzname
nání, povýšení, výsada; c) "léno,
obročí, prebenda.

beneficus 3. dobročinný, úslužný,
ochotný.

*beneplacitum, 7, n. záliba, náklon
nost.

*beneplacitus 3. oblíbený; laskavý.
Beneventum, 7, n. město samnitské;

Beneventánus3. beneventský:
benevolens, entis= benevolus3.
benevolentia, ge, f. laskavost, přízeň,

obliba. .
benevolus 3. dobrotivý, laskavý,

příznivý.
benignitás, atis, f. dobrota, dobro

činnost, laskavost.
benignus 3. dobrotivý, dobročinný,

laskavý; hojný, úrodný; —efacere=
= bene facere.

beo 1. oblažici, obdarovatl, potěšo
vati.

Berecyntae, črum (-ntěs, ium) m.
Berekyntové, bájný národ fryžský;
Berecyntius 3. berecyntský, fryžský;
—iamater Kybele, —iusheros Midas.

Berenice, es. f. řecké jméno ženské
(Veronika).

Beroe, €s, f. jméno ženské.
běryllos, i, m. (ř.] beryli (drahokam).
Běrytus, 7, f. B., přístav foi ický

(Beirut).
bes, bessis, m. */, assu.
bestia, ae, f. zvíře, šelma.
Bestia, de, m. římské příjmení.
*bestialis, e zvířecí.
běstiárius,i7, m. zápasníkse šelmami.
bestiola, ae, f. zviřátko.
běta, ae, f. cvikla, červená řepa.
bětaáceus, 7, m. jídlo ze cvikly.
Biás, antis, m.jeden ze sedmi mudrců.
*bibitió, onis, f. nápoj, pitka.
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*biblia, orum, n. nebo biblia, ae, f.
bible; biblicus 3. biblický.

bibliotheca, ae, f. [ř.] knihovna.
bibliopola, ae, m. [ř.] knihkupec.
bibě, bibř — 3. píti, konati pltku; do

sebe vssáti, nassáťi, napájecí se.
Bibracte, is, n. hlavní město Haeduů.
bibulus 3. rád pijící; (stále) žíznivý,

vlhkost vpíjející.
Bibulus, 7, m. římské příjmení.
bi-ceps, ipitis (caput) dvojhlavý, se

dvěma vrcholky.
bi-color, oris dvoubarvý.
bi-corniger, a, um dvourohý.
bi-cornis, e dvourohý, dvouzubý.
bi-corpor, is dvoutělý.
bi-dens, entis, f. obětní zvíře, ovce;

m. dvouzubá motyka.
bidental, alis, n. bleskem zasažené

místo; b. movere znesvětiti.
bl-duum, 7,n. (dies) doba 2 dní.
bi-ennium, ii, n. (annus) doba 2 let.
bifáriam na 2 strany.
bifer, a, um dvakrát do roka rodící.
bi-fidus 3. (findo) dvojklaný.
bi-foris, e dvoukřídlý; b. cantus dvojí

zvuk.
bi-formátus 3. dvojtvárný.
bi-formis, e dvoutvarý, dvoutělý.
bi-fróns, ontis, dvoučelý, s 2 obličeji.
bi-furcus 3. dvouhlavý, rozsochatý.
brgae, drum (zřídka sing. —a, ae) f.

dvouspřeží.
bígátus 3. opatřený obrazem dvou

spřeží; — 7, orum, m. stříbrné de
náry s obrazem dvouspřeží.

*bihorium, 7, n. doba dvou hodin.
bilugis, e (bi-iugus 3.) dvojspřežný;

biiug? (eguř) dvojspřeží koní, dvoj
spřežný vůz.

bi-libra, ae, f. dvě libry.
bi-líbris, e dvouliberní.
bi-linguis, e dvoujazyčný, mluvící 2

jazyky; pokrytecký, neupřímný,
Istivý.

t+biličsus 3. plný žluči, žlučovitý.
bilis, is, f. žluč, hněv; b. dtra těžko

myslnost.
bi-lix, řcis dvounitý, dvoudrátý; b.

lorica řetízkový pancíř.
bi-lustris, e desetiletý.
bi-maris, e dvoumořský.
bimaritus 3. j. subst. muž dvou žen.
bi-máter, tris mající dvě matky.
bi-membris, e dvojitý, dvojtvárný.

bi-městris, e (mensis) dvouměsíční.
bimulus 3.—bimus 3. dvouzímní,

dvouletý.
bíní, ae, a po dvou, dva a dva; binae

litterae dva doplsy; bina castra dva
tábory; dvojice; pár: břna hastilia.

bi-noctium, iř, n. dvě noci.
binominis, e dvě jména mající.
Bión, onis, m. kyrénský jízlivý filosof

(II. st. př. Kr.); Bioně7 sermones
jízlivé satiry rázu Bionova.

bi-palmis, e dvě pídě dlouhý.
bi-partitus (—pert'tus) 3. rozdělený

na dva díly, dvojitý; —to ve dvou
odděleních, na dvě strany.

bipaténs, entis na dvě strany otevře
ný; b. porta dvoukřídlá.

bipedális, e (pes) dvoustopý.
bi-penni-fer, a, um ozbrojený dvou

sečnou sekerou.
bi-pennis,e dvousečný; —is,is,f.dvo

jitá sekera.
bipěs, edis dvounohý; —eděs, um, m.

dvounožci.
bi-remis,e s dvěmařadamivesel; —is,

is, f. (navis) loď s dvěma ř. v., dvou
řadka.

bis dvakrát.
Bisaltae, drum, m. národ thrácký při

Strymonu (Bisaltové). Bisalticus 3.
bisaltský; země Bisaltica, ae, f.

Bisaltis, idis, f. dcera heroa Bisalta.
bisellium, 7, n. sedadlo pro dvě oso

by; čestné sedadlo (honor biselli:).
bissus, viz byssus.
Bistones, um, m. Bistonové, kmen

thrácký. Bistonis, idis, f. thrácká
Bakchantka; Bistonius 3. bistonský,
thrácký.

bi-sulcus 3. rozštěpený, rozeklaný.
Bithyni, orum, m. Bichyňané, kmen

sídlící na sz. M. Asie; Bithynus 3. =
B:chynicus 3. bithynský; Bithynia,
ae, f. Bithynie.

Bitias, ae, m. jméno muže (Trojan
neb Tyřan).

Bitón, onis, m. bratr Kleoblův.
bitimen, inis, n. zemní pryskyřice,

asfalt.
bitiminius 3. pryskyřičný, smolný.
Bituriges, um, m. B—ové, kmen

keleský.
bi-vius 3. dvojcestý; —ium, iT, n.

rozcestí.
blaesus, 3. šeplavý, breptavý.
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blandi-loguentia, ae, f. pochlebná,
lichotná řeč.

blandimentum, T, n. lichocení; pů
vab, vnada, dráždidlo.

blandior 4. lichotiti, pochlebovati;
vábiti, drážditi.

blanditia, ae, f. lichocení, pochlebo
vání; v plur. lichotná slova, —6 řeči.

blandulus 3. něžňoučký.
blandus 3. pochlebný,

vábný, dráždivý.
*blasphemátor, oris, m. rouhač.
*blasphémla, ae, f. zlořečení, po

tupa, rouhání.
*blasphémě 1. tupiti, posmívati se.
*blasphémus 3. potupný.
blatero 1. tlachati, žvaniti.
blatta, ae, f. mol, šváb.
boárius 3. dobytčí; forum -um do

bytčí trh.
Bocchus, 7, m. král mauretánský.
Bosémí (Bohémř), črum, m. Češi.

Bohěmicus 3. český.
Boeotus 3.—=Boeotius 3 bolotský;

-stř (-0tiř), orum, m. Bolotové;
Boeotia, ae, f. Bolotle.

Bohémia, ae, f. Čechy
Bor (Boii), orum, m. Bojové, kmen

keltský.
Boihaemum, 7, n. země Bojů (Bo(i)*,

orum, m.), Čechy
Bola, ae, f. n. Bólae, drum, f. město

v Latiu; Boldnus 3. bolský, Bólani
Bolané.

Bolánus, 7, m. človšk horkokrevný.
boletus, 7, m. hřib.
bombus, 7, m. [ř.] hřmot, hukot,

bzukot.
bombyýcinus 3. hedvábný; b—a tela

látka h—á.
bombýx, ycis, m. [ř.] bourec hed

vábný, hedvábí.
Bomilcar, aris, m. B., důvěrník Ju

gurthův. ,
Bona Deastaroitalská bohyně úrody

a počestnosti.
bonitás, atis, f. dobrota, úrodnost;

dobré srdce, ušlechtilá povaha.
Bončnia, ae, f. město v předalpské

Galii (Bologna); Bononiensis, e bo
nonský.

bonum, 7, n. 1. dobro, dobrá vlast
nost, nadání. 2. prospěch, výhoda,
blaho; cui bono? komu na prospěch
byl čin? bona, orum,n. statky.

lichotný;

bonus 3. melior, optimus dobrý; 1.
dobrý, vynikající; bongeartes dobré
vlastnosti, krásná umění; zdravý,
svěží; color, sanguis. 2. vhodný, způ
sobilý; obratný, znalý, prospěšný;
o osobách: statečný, ušlechtilý,
urozený, bohatý, zámožný; optimi=
optimates; o věcech: krásný, hojný;
šťastný mors, adetas;bonae res štěstí;
příznivý. 3. řádný, počestný: fe
mina, poctivý; bond fide poctivě;
optimo iure plným právem; vlaste
necký; bonus, 7, m. dobrák, vlaste
nec; laskavý, dobrotivý; luppiter
Optimus nejvýš dobrotivý.

boó 1. [ř.] volati, křičeti, hlukem se
ozývati.

Bootěs, de, m. Vozataj, souhvězdí
vých. Vel. Vozu.

boreás, boreae, m. [ř.] severní vítr,
sever.

boreus 3. [ř.] severní,
Borystheněs, ae, m. řeka v Sar

matsku (Dněpr); adj. Borysthenius
3. borysthenský.

bos, bovis, m. f. hovězí dobytče, býk,
vůl, kráva, v plur. skot.

Bosphorus, 7 (Bosporus, i) m.
úžina mořská: 1. B. Thracius,
thrácký Bospor (nyní Cařihradský).
2. B. Cimmerius, kimerský Bospor
(nyní Kerčský). Bosporius 3. —Bospo
ranus 3. bosporský, Bosporaní Bos
pořané.

*botrus, 7 (botrys, yos) m. vinný hro
zen.

Bovillae, arum, f. Bovilly, město jv.
od Říma v Latiu; Bovillánus 3. bo
viliský.

bovillus 3. —bubulus.
*brabeum, brablum, bravium,ř,

cena vítězství, odměna.
brácae, drum, f. kalhoty.
brácátus 3. kalhoty nosící,

zemský.
bracchlolum, 7, n. raménko, ručka.
bracchium (brachium), i7, n. rámě,

paže, klepeto (račí); zátoka, ra
meno mořské n. u náspu, hráz, vě
tev, rahno; *rámě, t. j. moc.

branchlae, arum, f. žábry.
Branchidae, drum, m. Branchovci,

dědiční kněží Apollonovy věštírny
v Didymech.

brassica, ae, f. kapusta.

cizo
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brattea (brattia), ae, f. zlatý lupínek.
Brennus, 7, m. vůdce galský.
breviárium, 7, n. stručný seznam;

*brevíř.
brevi-loguens, entis stručný v řeči,
brevi-loguentia, de, f. stručnost,

stručná mluva (i *breviloguium,7, n.).
brevió 1. zkracovati.
brevis, e krátký: 1. místně: krátký,

malý, těsný, nízký, plochý, mělký;
brevia, ium, n. mělčiny, písčiny;
přen. nepatrný, chatrný; stručný,
úsečný. 2. časově: krátký; brevi
(tempore) v krátce, za krátký čas;
brevi post brzy po tom; brzy po
míjející: b. rosa rychle vadnoucí,
dominus pán nakrátko. 3. *breve,
is, n. krátký spis, seznam, papežské
„breve“'.

brevitás,atis,f. krátkost, nepatrnost,
stručnost.

Briareus, ř, m. storuký obr.
Briseis, idis, f. Briseovna, dívka vzatá

Achilleovi od Agamemnona.
Britannia, ae, f. Britannie; Britanni,

orum, m. Britannové; Britannus 3. =
Britannicus 3. britanský.

Brixellum, 7, n. pevnost na pravém
břehu Pádu.

Brixia, de, f. město v nížině pádské
(Brescia).

Bromius, i7, m. příjmení Bakchovo
(„Jásavec““).

briima, ae, f. (= brevima) nejkratší
den, zímní slunovrat, zima.

briůmalis, e zimní.
Brundisium, 7, n. důležitý přístav

v Kalabrii (Brindisi). Brundisinus 3.
brundisijský.

Bruttir, črum, m.jméno národa izemě
v jižním cípu Italie. Bruttius 3. brut
tijský.

briůtus 3. těžký, nehybný; nejapný,
hloupý.

Brůitus, 7, m. římské příjmení.
Bůbastis, is, f. egyptská bohyně

měsíce
bůube, onis, m. f. výr.
biůibulcus, 7, m. pacholek od volů,

skoták.
biůibulus 3. hovězí, volský.

bucca, ae, f. tvář, ústa.
buccula, ae, f. tvářinka, líčko; hledí

(přílby).
Bucephalás, de, m. kůň Alexandra

Vel.; podle něho nazváno město při
Hydaspu Bucephala, ae, f.

bůcerus 3. [ř.] rohatý (j. vůl).
bůúcina, ae, f. roh pastýřský n. u voj

ska; ad tertiam b—am při třetím
zatroubení na roh, o třetí hlídce;
lastura.

bdcinátor, oris, m. trubač, hlasatel.
bůcino 1. troubiti.
bůcolicus 3. [ř.] pastýřský.
bůcula (bocula), ae, f. kravička

jalůvka.
bufo, onis, m. ropucha.
bulbus, ř, m. cibule, česnek.
bule, es, f. [ř.] rada (j. sbor).
buleuta, ae, m. [ř.] člen rady.
buleutérium, iř7,n. [ř.] radnice.
bulla, ae, f. bublina; vypuklá ozdoba,

pukla; pouzdro nošené j. amulet;
*listina, zápis, „„bulla““.

bumastus 3. [ř.] velkohrozný; 
7, f. velkohrozná réva,

*Burana carmina písně z rukopisu
beuernského

*burggravi , 7, m. purkrabí; burg-.
gravidtus,iis,m. purkrabství; burgus,
7, m. hrad.

bůris, is, m. kleč.
*bursa, de, f. měšec.
*bursicida, ge, m. uřezavač měšců,

kapsář.
Bůstiris, idis, m. bájný král v Egyptě.
biůsteus 3. blízký hrobu, starý.
bustuárius 3. určený pro žároviště.
bustum,ř, n. (ro) žároviště, hranice;

hrob, mohyla.
*butyrum, 7, n. (b—us, T, m.) máslo.
buxifer, a, um úrodný zimostrázem.
buxus, 7, f. (-um, I, n.) zimostráz n.

věci z něho zhotovené: píšťala, hře
ben, vlk.

Byrsa, ae, f. B., hrad kartaginský.
*byssus, 7, f. jemné plátno, batist.
Byzantium, iř, n. nynější Cařihrad;

Byzantius 3. byzantský; Býzantiř,
Orum, m, Byzanťané.
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C j. zkratek 1. Gaius; 2. centum.
caballus, 7, m. kůň.
Cabiri, črum, m. mystická božstva

Kabeirové.
cachinnátič, onis, f. = cachinnus.
cachinně 1. (hlučně) se smáti,

chechtati se.
cachinnus, 7, m. (hlučný) smích,

chechtot.
caco 1. vydělati se; cacátus 3. po

dělaný.
cacimen, inis, n. hrot, vrcholek.
cacůrm.ině 1. zahrotiti.
Caácus, 7, m. pastýř, syn Vulkánův.
cadáver, eris, n. mrtvola; zdechlina,

mrcha.
Cadmus, 7, m. syn Agenorův, za

kladatel Théb; Cadměus 3. Kadmův;
* Cadměa, ae, f. hraa thébský; Cad

meis, idis, f. kadmejská, thébská;
Kadmovna.

cadě, cecidř,casiirus 3. a) padati, do —,
za —,mizeti; dolů téci, stékat., vy—,
sjížděti. b) mrtev klesati, padnouti;
klesnouti v prach, zřítiti se; pod
lehnouti, zmenšovatí se, chabnouti;
in iudicio (causa) cadere prohráti při;
animě c. klesnouti na mysli; na
scéně: propadnouti. c) do něčeho
vpadnouti, přijíti, dostati se in
morbum, in suspicionem; in con
spectum c. přijíti na oči, sub oculos c.
bíti do očí; připadnouti, dostati se
někomu; padnouti = slušeti se, ho
diti se; přihoditi se, sběhnouti se,
(nějak) dopadnouti; in (ad) irritum c.
přijíti na zmar.

cadiiceátor, oris, m. hlasatel, vy
jednavatel.

cadiiceus,7 m. (-um, 7,n.) berla, hůl.
cadůcifer, a, um berlu nosící; subst.

m. berlonoš.
cadiicus 3. (cado) (do)padající; k pádu

zralý, klonící se, náchylný, pomíje
jící, nestálý; c-a hereditas odůmrť,
dědictví připadlé scátu.

cadus, 7, m. [ř.] džbán (na víno);
popelnice.

Caecilius, i7 jméno říms. rodu; ženy
zvou se Caecilia; Caecilianus 3.
Caeciliův.

Caecina, de, m. příjmení římské.
caecitás, atis, f. slepota, zaslepenost.
caecě 1. oslepiti, za—, zatemniti.
Caecubus 3. caekubský; -um vinum

caekubské, ušlechtilé vínoz Latia.
caecus 3. a) slepý, nevidomý; zasle

pen“. b) temný, neprůhledný; ne
viditelný; skrytý, tajný; záhadný,
tajemný, nevyzkoumatelný, nevy
pátratelný; c) nejistý, bezúčelný;
caecus, T, m. slepec, caecus pavor
lichý strach, —a nox čirá noc, —um
murmur temné hučení; caeco Marte
pugnare v beznadějném boji.

caecutio 4. býti slepý, zaslepený.
caeděs, is, f. (caedo) porážení, za

bíjení vraždění; vražda, krvepro
licí, porážka; bojiště, mrtvoly.

caedě, cecIdT,caesum 3. a) bíti, tepati,
virgis bičovati. b) porážetl, „áceti,
rozbíjetl; saxum c. lámati, tesati;
skláci, pobíjetl, vražditi, usmrco
vati, uřezávatí, zabíjetí.

caelámen, inis, n. polovypuklé dílo,
relief. ©

caelátor, óris, m. rytec, clselér.
caelebs, libis neženatý, svobodný,

osamělý.
caeles, itis, nebeský; -ites, um, m.

nebešťané.
caelestis, e 1. nebeský, božský; -es,

ium, m. nebešťané, bohové; -ida,ium,
n. věci nebeské, -á tělesa; božský,
bohů se týkající. 2. výtečný,
skvělý.

caeli-cola, de, m. nebešťan.
caelifer, a, um nebe nesoucí (Atlas).
*caeligenus 3. z nebe pocházející,

nebeský.
Caeli-montánus 3. caelijský (Caelius

mons v Římě).
*caelitus s nebe.
Caelius (Coelius), T,m. rodové jméno

římské.
caeloó 1. vypukle zobrazovati, vy

pukle zdobiti, ciselovati; —átus 3.
vypukle zdobený, vykládaný vy
puklými obrazy.

1. caelum, T,n. nebe, klenba nebeská;
dé caelo tang“ bleskem býti zasažen;
vzduch, počasí, podnebí, pásmo ne
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beské n. pozemské; přen. bohové,
božská pocta, nesmrtelnost, ne
smrtelná sláva.; později psáno (vlast
ně správně) často coelum; má *plur.
coelT, órum.

2. caelum, 7, n. rydlo, dláto.

Ceelus, T,m. zosobněné božstvonees.
caementum, 7, n. stavební kámen.
Caenfna, ae, f. městečko sv. od

Říma; Caeninus 3. caeninský; Caent
něnses, jlum, m. Caeninští.

caenum, F, n. nečistota, kal, špína.
caepa, ae, f. (caepe, is, n.) cibul.
Caere n. (neskl.) město etruské;

Caeres, itis, cerský; město zváno
i Caeres, ětis, f. — Caeritěs, um, m.
Ceriťané, občané římští bez voleb
ního práva; tabulae Caeritum seznam
takových občanů;
dignus hodný býti zařaděn do se
znamu Caeritů.

caereměnia (caeriměnia), de, f. po
svátná úcta, bázeň, posvátnost;
posv. obřad, výkon.

caerul(e)us 3. (caelum) modrý jako
nebe, blankytný, modravý; tmavě
modrý, tmavý, chmurný, slný.

Caesar, is, m. jméno rodiny rodu
Juliova; později příjmení říms. cí
sařů; *císař. Caesareus 3. Caesarův,
Caesaričnus 3. caesarský.

Caesarča, de, f. město v ludael a
v Mauretanii (v Alžírsku).

caesariěs, e?, f. kadeř, kštice, listí,
caesim (caedo) sečmo, rázem.
caeslus 3. modrošedý, sivý.
caespes, itis, m. drn, trávník, oltář

z drnu.
caestus, iis, m. tvrdý řemen posázený

olověnými kuličkami, jímž zápas
níci si ovíjeli dlaň; řemen, +tpás
(Venušin); psáno | cestus.

caetra, ae, f. lehký štít hispanský.
caetrštus 3. ozbrojený lehkým ští

tem; —T,črum, m. lehkooděnci.
CaTcus, T, m. druh Aeneův.
Calěta, de, f. město na hranicích

Latia a Kampanie, nazvané podle
pěstounky Aeneovy.

Calabria, ae, f. Kalabrie; Calaber,
bris, bre kalaberský; Calabrř, orum,
m. Kalabrové,

„Calactě, €s, f. město sicilské; Ca
lactInus 3. z Kalakty.

Caerite cerč

Calais, is, m. 1. syn Boreův. 2 „sličný
mladík

calamister, strT,m. želízko na pálení
vlasů; v plur, ozdůbky, kudrlinky
v řeči.

calamistrátus 3. nakadeřený.
calamitás, tis, f. pohroma,neštěstí,

ztráta, porážka, smrt.
calamitósus 3. pohromu přinášející;

zhoubný,škodlivý; nešťastný, bídný.
calamus, 7, m. [ř.] třtina, rákos,

stéblo rákosu; šíp, udice; píšťala,
(syrinx); *péro (pův. ze třtiny).

calathiscus, 7, m. [ř.] košíček.
calathus, T, m. [ř.] košík, číše.
calcar, čris, n. ostruha, pobídka.
calcešmentum (calciómentum),T,n.

obuv.
*calceárius (calcičrius), T, m. obuv

ník.
calceč 1. obouvati, obuví opatřiti.
calceolus, 7, m. botička, střevíček.
calceus, 7, m. střevíc; —5s mutare

státi se senátorem; —5sposcere od
stolu vstávati.

Calchás, antis, m. řecký věštec před
Trojou.

calcitrč 1. vyhazovatinohama, vzpou
zeti se.

calco 1. šlapati něco, po něčem, krá
četi; utiskovati, potlačovati.

tcalculósus 3. trpící močovými ka
ménky.

caleulus; T, m. hladký (početní) ka
mének, počet; kamének na šachov
nici n. hlasovací neb I tmočový;
hlas, hlasování; početní výkon, cal
culus numerorum počítání číslicemi.

caldárius 3. patřící k horké lázní;
caldarium, 7, n. neb caldaria cella
horká koupel v lázních.

caldus = calidus.
cal(e)facič, fécr, factum, pass. —fTó,

fierř, factus sum 3. zahřívati, oteplo
vati; rozpalovati, drážditi.

calefacto 1. silně zahřáti.
Calendae (Kalendae) Graecae náš

„uherský měsíc““,
caleč, uT, itarus 2. býti teplý, horký,
vříti,| planoutiz;| býti| rozpálen,
nadšen.

Calés, ium, f. Kaly, město v Kampanii
s výborným vínem; Calénus 3. kalský.

calésco — —3. rozpalovatí se, vzpla
noutl.
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callandrum (caliendrum), T, n. pa
ruka.

calidus 3. (caleo) teplý, horký;
prudký, vášnivý, prchlivý, neroz
vážný.

caliga, de, f. střevíc.
caligátus 3. obutý hrubým voj. stře

vícem; c—i milites prostí vojíni.
cáliginosus 3. temný, chmurný, mrá

kotný.
. cáligo, inis, f. mlha, výpar, dým;
temnota, chmura, mrákota; chmur
né doby.
cáligě,1.a) přech.haliti v temnotu,
mrak. b) nepřech. býti zahalen
v mrak, býti: temný, slepý, ne
vidomý.

Caligula, ae, m. (= botička) pře
zdívka syna Germanikova Gaia
Caesara.

calix, icis, m. pohár, miska.
calleč, u7 — 2. míti tvrdou kůži

(mozoly), býti zkušený, chytrý; zná
ti, rozuměti, věděti, dovésti někoho
posouditi.

calliditás, tis, f. zkušenost,chytrost,
obratnost; potměšilost, Istivost.

callidus f. (calleo) zkušený, chytrý,
obratný, vtipný; Istivý, úskočný.

Callimachus, 7, m. slavný básník a
učenec doby alexandrijské.

Calliopě, es (—pea, ae) f. musa bás
nictví epického; přen. píseň, báseň.

Callirhoě, €s, f. dcera říčního boha
Acheloa.

callis, is, m. f. stezka, pěšinka, stráň.
Callistheněs, is, m. řecký dějepisec,

průvodce Alex. Vel.
Callisto, is, f. dcera myth. krále

thráckého Lykaona, proměněná od
Dia | se svým synem v souhvězdí
Velkého a Malého. Medvěda.callósus3.(calleo)© mozolovitý,
s tvrdou kůží.

callum, T, n. mozol,
otužilost, otupělost.

4. caló, 1. svolávati.
2. calo, onis, m. voj. vozataj, záškod

ník.
calor, č. is, m. (caleo) teplota, horko,

žár, vášeň.
Calpurnius, i, m. jméno římského

rodu. Calpurnidnus 3. Kalpurniův.
caltha, ae, f. měsíček n. pampeliška.
calumnia, ae, f. křivé obvinění, utr

-A

N

tvrdá kůže;

hání na cti, soudní pletichy; pokuta,
trest za to; klam, podvod; sofisma.

calumniátor, óris, m. podvodný ža
lobce, utrhač.

calumnior 1. (*calumnis1.) podvodně
žalovati, na ctl utrhati, pletichy
strojití.

*calumničósus 3. utrhačný, nepřá
telský.

calva, ae, f. lebka.
calvitium, 7, n. pleš.
calvor 3. (calvič4.) 1. klamati; 2. sna

žiti se oklamati, vytáčeti se.
calvus 3. lysý, plešatý.
1. calx, cis, f. vápenec, vápno; cíl

v závodišti (meta), obílený vápnem,
konec, cíl; calx viva nehašené vápno.

2. calx, cis, f. pata, kopyto; kopnutí.
Calydón, onis, f. hlavní město Aitolle;

Calydonis, idis kalydonská, Kalydo
ňanka (Deianira); Calydonius 3. kaly
donský, aitolský.

Calypso, is, f. nymfa, dcera Atlan
tova.

camara, de, f.=—camera.
Cambysěs, is, m. otec (neb i syn)

Kyra st.
camella, ae, f. číše.
camělus, 7, m. [ř.] velbloud.
Caměna, ae, f. Musa; přen. píseň,

báseň.
camera, ae, f. klenutí, sklepení;

překlenutá bárka; *komora, síň,
komnata.

*camerárius, T, m. komorník, komoří.
Cameria, ae, f. (—ium, ii, n.) město

v Latiu; CamerTnus 3. kamerijský.
Camerinum, 7, n. město v Umbrli;

Camers, ertis nebo Camertinus 3. ka
mertský; Camertes, ium Kamerťané.

Camillus, 7, m. příjmení římské,
caminus, T,m. [ř.] pec, krb, výheň.

*camisia, ae, f. spodní iněný šat,košile.
*campana, de, f. zvon; c-čs: pulsare

zvoniti, bíti ve zvony.
*campanárius, T, m. zvoník.
Campánia, ae, f. Kampanie ve střed.

Italii; Campanus 3. kampanský, Cam
paní Kampanové.

campester, stris, stre 1. v rovině
(ležící), rovinatý; iter c—e pochod
rovinou; hostis c—er bojující v ro
vině; 2. nalézající se n. konaný na
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poli Martově (Campus), kde byla
volební místa a hřiště; gratia —is
vliv při volbách; arma —ia tělo
cvičné nářadí; campestre, is, n. zá
stěrka (při tělocvičných hrách).

campus, ř, m. 1. a) rovina, planina,
niva, (širé) pole; mořská pláň, hla
dina; b) 2. pole, obor činnosti;
3. c. Martius (Campus) pole Martovo
mezi Římem a Tiberem; *campus
Hospitálensis Špitálské pole v Praze.

camur, a, um dovnitř zahrnutý.
Canacě,čs, f. K., dcera Alolova.
canális, is, m. trouba, žlab, stoka, ře

čiště.
*cancellárius, 7, m. kancléř, šéf kan

celáře; stálý soudní písař.
cancellř, orum, m. mříž, mřížový plot,

zábradlí; meze, hranice; *přepážka.
cancer, crř, m. rak; jih, jižní žár;

rakovina.
candela, ae, f. svíčka.
candelábrum, 7, n. svícen.
candeó, ur — 2. býti do běla žhavý,

rozpálený; stkvíti se, zářitl.
canděsco, du? — 3. rozpalovatí se,

řeřavětl, zastkvívati se.
candidátorius 3. uchazečský.
candidátus 3. bíle oblečený; —us, ř,

m. uchazeč o úřad, kandidát.
candidulus 3. běloskvoucí.
candidus 3. a) bílý, bíle oděný,

zářivý, jasný; b) čistý, prostý, ,upřím
ný, poctivý; c) šťastný, radostný,
příznivý.

candor, oris, m. 1. bělost, záře, lesk,
jas; zářivá krása, čistota; 2. upřím
nost, poctivost.

Caněns, entis f. (pěvkyně), italská
nymfa.

cáneč — — 2. býti (bělo)šedý, sivý,
bělati se.

caněphoros, 7, f. [ř.] dívka nesoucí
košík.

cáněsco — — 3. šedivěti, stárnoutl.
canicula, ae, f. psík; Sirius (psí

hvězda).
Cánidia, ce, f. kouzelnice, travička.
canfnus 3. psí.
canis, is, m. f. 1. pes, fena, psí hvězda

(Sirius); 2. nestoudný, drzý člověk,
slidič; 3. nejhorší vrh v kostkách.

canistrum, 7, n. [ř.] v piur. košík.
cánitiěs, eř, f. (canus) šedá barva,

šedivost, šediny.

Canuslum

canna, ae, f. třtina, rákosí, píšťala.
Cannae, arum f. Kanny, město v Apu

li; Canneénsis, e kanenský.
caně, cecinř, cantatum 3. a) zněti,

zvučeti; zpívati, kokrhati, kráko
rati, skřehotati a pod.; c) fidibus'
hráti na lyru, na strunný nástroj;
b) zpívati něco; c. carmen skládati
báseň; opěvovati, oslavovati; věštiti;
troubiti na znamení u vojska n.
při hrách; c. classicum troubiti
k útoku, receptul k ústupu, bellicum
k boji.

canon, onis, m. předpis, pravidlo;
*církevní ustanovení, v plur. | ka=
nonické, církevní právo.

*canonicus 3. kanonický, c-ae horae
brevíř; c-us, 7, m. kanovník, kapi
tulár,

Canopus, T, m. egyptské město při
ústí Nilu, proslulé rozmařilostí.

canor, óris, m. zvuk, zpěv.
canorus 3. zpěvný, zvučný; -um, T,

n. libozvuk, krásný hlas.
Cantaber, brř, m., obyč. v plur.,

Kantabrové, bojovný národ v sev.
Hispanii; Cantabricus 3. kantaber
ský.

cantamen, inis, n. kouzelné zaříkání.
cantharis, idis, f. [ř.] španělská mou

cha.
cantharus, 7,m. [ř.] konvice na víno.
cantherius, iř, m. [ř.] valach.
canticum, 7, n. sólový zpěv, píseň.
cantilena, ae, f. (,stará'“) písnička;

žvást.
*cantillo 1. prozpěvovati si.
cantič, čnis, f. píseň, kouzelné za

říkání.
cantito 1. často zpívati.
cantiuncula, de, f. písnička.
cantě 1. a)=cano; c. tibiis pískati

na flétnu; b) říkati kouzelnou píseň,
(o)čarovati.

cantor, oris, m. zpěvák, herec; po
chlebník; *učitel.

cantus, is, m. 1. zpěv, píseň; kokrhá
ní, krákání a pod.; 2. hudba, hra;
kouzelné řikadlo, věštba.

Canulelus, T, m. jméno římského
rodu.

cánus, 3. (bělo)šedý, bílý; —? capilli
šediny; starobylý, dávný.

Canuslum, i7, n. město v Apulii;
Canus?nus 3. kanusijský.
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capácitás, átis, f. prostor, objem;
*chápavost, kapacita.

Capáneus, T,m. jeden ze sedml proti
Thébám.

capáx, acis prostorný, objemný, ve
liký; mnoho obsáhající, schopný
obsáhnouti, vhodný.

capedě, inis, f. obětní miska.
capěduncula, ae, f. obětní mistička.
1. capella, ae, f. kozička.
+2. capella (cappella), ae, f. kaple.
*capellánus (cappellanus), 7, m. ka

plan.
Capěna, ae, f. město etruské; Ca

pěnas, átis=Capénus 3. kapenský;
Capenátěs, ium, m. Kapeňané.

caper, prř, m. kozel.
caperč 1. stahovatl, svrašťovatl; ca

peráta frons svraštělé čelo, expor
rěcta vyjasněné,

capessč, ivl, jtum 3. a) něčeho se
chopiti; na sebe vzíti, podstupovati;
c. viam dáti se na cestu, pugnam
do boje, fugam na útěk, rem publi
cam oddati se státnické dráze, iussa
vykonávati, magistratum nastoupitl;
b) spěchati někam Italiam, tuta
(v bezpečí).

Capháreus, 7, m. mys na jv. konci
Euboje; Caphčréus 3. kafarejský.

capillátus, 3. vlasatý, vlasy pokrytý.
capillus, 7,m. vlas, kadeř, vous.
eapio, cěpř, captum 3.: 1. bráti,

chytati, chápati něco: arma chápati
se zbraní; obsaditi, zabrati locum;
doraziti, dostihnout! někaminsulam;
chápati se něčeho, na sebe bráti;
c. oceasionem příležitosti se chopiti;
c. initium počínati; fugam dáti se na
útěk; consilium pojmouti záměr,
odhodlati se; magistratum na sebe
vzíti; 2. vybírati, vyhledávači,volit;
locum, socium; 3. a) zabírati, zají
mati, ukořistiti, chytiti, dobýti,
zmocniti se; captT—captTvř;v pass.
býti chycen, zajat, ohromen, za
chvácen; mente (animi) captus na
hlavu padlý, pomatený; b) dojímati,
uchvacovati, vábiti, získati, zasle
piti, oklamati; 4. přijímati,obdržeti,
dostati; pecuniam ab alguo dáti se
podplatíti; bráti požitky, výtěžek;pocítitiIaetitiam,© maerorem;c.
detrimentum škodu utrpěti; heredi
tatem nabývati; 5. do sebe pojmouti,

obsáhnouti, stačitl pro něco; býti
s něco; chápati, rozuměti.

capls, idis, f. miska, číše.
capistrč 1. dáti ohlávku.
capistrum, 7, n.-ohlávka, náhubek.
capital, alis, n. hrdelní zločin.
capitális, e hrdelní: noxa, res, sup

plicium; hlavní, úhlavní hostis, zhoub=
ný; znamenitý ingenium; -e iter
o život, s nebezpečím života.

*capitáneátus, s, m. hlavní moc,
vláda, vladařství, správa, správ
covství.

*capitáneus, 7, m. vůdce, náčelník,
vladař, hejtman.

capitě, onis, m. hlaváč.
Capitolium, i7, n.—mons C— řnus,

Kapitolium; -Tnus3. kapitolský.
capitulátim ve hlavních věcech,

stručně.
capitulum, 7, n. hlavička, hlavice;

*kapitula, kapitola.
*cappa,ae, f. čepice, mitra, kapuce.
Cappadox, cis, m. Kappadok; Cappa

docius3. kappadocký; Cappadocia,ae,
f. Kappadokie, krajina v jv. m. Asii.

capra, ae, f. koza, kozí zápach.
Caprae palis Kozí močžíl na poli

Martově.
caprea, ae, f. srnka.
Capreae, arum, f. Kapreje (ostrov

Capri).
capreolus, T,m. mladýsrnec; krokev.
capricornus, 7,m. kozorožec.
caprificus, 7, f. planý fík.
caprigenus 3. z kozího rodu, kozí.
caprimulgus, 3. subst. dojič, pasák

kozí.
caprinus 3. kozí; rixari de land c—d

hádati se o kozí chlup, o malicher
nost.

capripěs, edis kozonohý.
capsa, ae, f. pouzdro, skříňka.
Capsa, ae, f. město v Africe (v Tu

nisu); Capsěnsés, ium, m. Kapsané.
capsula, ae, f. malá skříňka.
captátio, čnis, f. honění, chytání,

verborum za slovo.
captátor, čris, m. kdo se za něčím

honí; c. aurae popularis, hereditatis.
captič, onis,f. chytání; podvod, klam,

úskok; klamný závěr.
captičsus 3. klamavý, úskočný; -a,

črum, n. klamné závěry
captiuncula, ae, f. úskok, klička.
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captivitás, atis, f. zajetí, dobytí;
poroba.

*captivo 1. zajmouti, dobýti (algm,
alad).

captivus 3. chycený,zajatý, zajatecký;
ukořistěný, dobytý; -us, T,m. (—a,
ae, f.) zajatec (-kyně).

captě 1. algd (úsilně) chytati, lapati,
honiti se za něčím; přen. pachtiti
se, pásti po něčem, usilovati oč,
číhati na něco.

captus, is, m. pochopení, chápavost,
schopnost.

Capua, de, f. hlavní město v Kampanii.
capulus, 7, m. držadlo, jilec.
caput, itis, n. 1. hlava; supra c. esse

býti, seděti v týle; nejhořejší část
něčeho, hlavice, vrchol hory, konec,
hrot; c. pontis předmostí, c—a vitis
révově úponky; zřídlo, pramen,
ústí; zdroj, původíce); 2. hlava= člo
věk, jednotlivec, osoba, kus; c—e
censi odhadnutí dle hlav; 3. život,
hrdlo: capitis/e) accusare, damnore,
absolvere; iudicium c—is kde běží
o hlavu, poena c—is trest smrti;
občanství, právo občanské; c—is
deminutio ztráta obč. práva; 4. ná
čelník, vůdce; hlavní město, hl.
bod, zásada, obsah; kapitola; jistina,
kapitál, středisko; summa capita
papaverum makovice.

*caputium, 7, n. otvor v plášti pro
hlavu, límec, kapuce.

Capys,yos,m.1. druh Aeneův;2. otec
Anchisův.

Cár, Cáris, m. Kar, v plur. Karové;
Caria, ae, f. Karie, krajina v jz.
M. Asii; Cáricus 3. karský.

carbaseus 3. z jemného plátna.
carbasus, 7, f. [ř.] jemné plátno; -a,

orum, n. lněné šaty, plachty.
carbě, onis, m. uhel.
Carbě, onis, m. příjmení římské.
*carběneum sulphurátum sirouhlík.
carcer, is, m. vězení, žalář; v plur.

zábradlí, kolny v závodišti; přen.
začátek.

carchesium, iT,n. [ř.] pohár.
cardaces, um, m. [z ř.] perské čety

najaté.
cardiacus 3. [ř.) chorý žaludkem.
Cardiánus 3. kardijský, subst. m.
Kardian, z města Kardie na thráckém
Chersonesu.

cardinális, e stěžejní, *základní,hlav
ní; %c-is, is, m. kardinál.

cardě, inis, m. čep, stěžej u dveří;
+jnem vertere otvírati; točna, osa
světová; stěžejný bod, jádro; *kar
dinál.

carduus, T,m. bodlák.
cárectum, T,n. rokytí.
cáreo, uř, itůrus 2. algua ré 1. býti

něčeho prost, bez něčeho, nemíti
něčeho, postrádati; c. morte býti
nesmrtelný, viribus bez vlády; 2.
zdržovati se, vzdalovati se, zříkati
se, straniti se něčeho.

cárex, icis, f. ostřice.
cárica, ae, f. (ficus) kárský, sušený

fik.
cariés, er, f. zetlelost, zpuchřelost,

shnilost.
carina, de, f. spodek, dno lodi; loď.
cariósus 4. zetlelý, vetchý.
cáritás, atis, f. 1. drahota, c. nummo

rum nedostatek peněz; 2. vážnost,
úcta, přízeň, láska in regem, erga
patriam.

carmen, inis, n. 1. zpěv, píseň, zvuk,
hudba; 2. báseň (lyrická), nápis ve
verších; 3. výrok, průpověď, for
mule (kouzelná n. právnická), mod
litba; věštba, kouzlo.

Carmentis, is (-ta, ae), f. Karmen
ta, matka Euandrova, věštkyně a
bohyně porodu; Carment.lis, e Kar
mentin; C-ian.slavnost Karmentina.

Carneaděes, is, m. řecký filosof,
zakladatel Nové Akademie; Carnea
deus 3. Karneadův.

*carneus 3. tělesný, pozemský.
carnifex, icis, m. kat, mučitel; lotr.
carnificina, ae, f. řemeslo katovské,

mučení, trápení, katanství.
carnifico 1. popraviti, mučitl.
Carnutěs, um, m. Karnutové, kmen

keltský.
carě, carnis, f: maso, kus masa, tělo;

*carnis exsilium masopust.
*Carolus, 7, m. Karel; Carolinus 3.

Karlův.
Carpathus, ř, f. ostrov mezi Krétou

a Rhodem; Carpathius 3. karpatský
(vates C.—Proteus).

carpatinus 3. [ř.] z hrubé kůže.
carpentum, 7, n. dvojkolý vozík.
carpě, psř, ptum 3. a) trhatl, utrhá

vati, vy—, škubati, rváti; spásati,
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vyžírati; oscula c. bráti, krásti; b)
klidně požívati, okoušetí; carpe diem
užij dneška! c. viam, iter někam se
ubírati, na cestu se vydati; c. aěra
letěti vzduchem, maria nad mořem;
c) sžírati, stráviti, soužiti, tupitl,
znepokojovati; d) rozdrobovatí,
oslabovati.

carptim po kusech, úryvkovitě; opě
tovně, znenáhla.

Carrhae, rum, f. město v Meso
potamlii.

carrůca, de, f.—carrus.
Carthágo, inis, f. Karthagina;Cartha

ginicnsis, e karthaginský, C—es,ium,
m. Karthaginci; Carthágo nova město
v jv. Hispanii (Cartagena).

carrus, 7, m. čtyřkolý vůz.
caruncula, ae, f. kousek masa.
cárus 3. drahý, milý.
caryota, ae, f. [ř.] datle.
Carystos, 7, f. město v jižní Euboji;

Carystius 3. z Karystu, Carystiř Ka
rysťané.

casa (*cossa), ae, f. chatrč, chyše;
*brloh, doupě.

Casca, de, m. římské příjmení.
cascus 3. prastarý, dávný.
cáseus, 7, m. sýr.
cásia, de, f. [ř.] skořice, vonná rostli

na.
Caspius, 3. kaspický (—ium mare);

Caspiani, črum, m. kmen Kaspiové.
Cassander, dri, m. král makedonský

ve 4. a 3. st. př.Kr.
Cassandra, ae, f. věštná dcera Pria
" nova.

cassida, ae, f. kovová přílba.
Cassiope, €s, f. manželka Kefeova,

změněná v souhvězdí (= Cassiopia,
ae, f.).

1. cassis, idis, f.=—cassida.
2. cassls,is,f.v plur. síť,tenata, pavu

čina; nástraha, úklad.
Cassius, ii jméno římského rodu;

Cassidnus 3. kasijský.
cassus 3. prázdný; marný, neužitečný;

in -um nadarmo, bez úspěchu.
Castalia, ae, f. pramen na Parnassu;

Castalius 3. kastalský.
castaneus 3. kašťtanový; -ea, de, f.

kaštan jedlý.
casteliánus 3. hradní, ke hradu patří

cí; -T, orum, m. obyvatelé hradu.
castellátim po hradech.

castellum, 7,n. (castrum) tvrz, bašta,
hrad; útočiště.

castigátio, onis,f. domluva, pokárání;
důtka, trest.

castigátor, oris, m. karatel.
castigátorius 3. karatelský.
castigo 1. káratí, trestatl, napravo

vati; na uzdě držetí.
castimoónia, ae, f. zdrželivost, půst;

mravnost, mravní čistota.
castitás, atis, f. cudnost, čistota.
castor, oris, m. [ř.) bobr.
Castor, oris, m. K., syn Tyndareův,

bratr Polluka a Heleny.
castoreum, eř,n. bobrovýstroj.
castrátus, 7,m. kleštěnec.
castrensis, e táborový.
častro 1. vyklestiti, oslabiti.
castrum, T,n.1.=costellum; 2. v plur.

voj. tábor, kasárna; *vojsko; -a
movere táborem hnouti, dále táh
nouti, referre zpět táhnouti, facere,
ponere táborem se položiti, habere
táborem ležeti; přen. válka, vál.
služba, denní pochod.

castus 3. mravně čistý, cudný, bez
úhonný; zbožný, posvátný; svědo
mitý, poctivý.

cásus, čs, m. (cado) 1. padnutí, pád,
zřícení se; 2. a) úpadek, zkáza,
zhouba, smrt; b) případ, náhoda,
událost, osud; nebezpečí, stav; -ii
náhodou; šťastná náhoda, příleži
tose; nešťastná náhoda, nehoda;
3. pád v mluvnici.

catagraphus 3. [ř.) pomalovaný,
pestrý.

*catalogus, 7, m. seznam, katalog.
cataphractěs, de, m. [ř.] pancířz ko

vových šupin.
cataphractus 3. [ř.] obrněný (šupin.

pancířem).
tcataplasma, atis, n. obklad.
catapulta, ae, f. [ř.] stroj na metání

oštěpů.,
cataractěs (-a), de, m. f. [ř.] vodo

pád; zdvihací mříž.
catasta, ae, f. [ř.] lešení.
*catěchesis, is, f. vyučování v kate

chismu.
*catecheticus 3.: c-a copitulakapitoly

-z katechismu.
*catěchismus, 7, m. katechismus.
*catěchizo 1. vyučovati v křesťanské

nauce.
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catěla, ae, f. házecí kopí.
catělla, ae, f. řetízek.

„catellus, 7, m. psíček, štěně.
catena, ae, f. řetěz, pouto; přen.

v plur. výhrady.
catěnátus 3. spoutaný, spjatý v řetěz;

m. zajatec; -7 Jabores nepřetržité.
caterva, ae, f. dav, zástup, tlupa,

hejno; sbor herců.
catervatim po zástupech, hromadně.
*catětěs,is(z řec.kakočthes)zlozvyk,

zastaralá nemoc.
cathedra, ae, f. [ř.] křeslo, *stolice,

biskupský stolec, katedra.
*catholicus 3. křesťanský, katolický.
Catilina, ae, m. Katilina; Catilinarius

3. Katilinův, Katilinský.
catillus, 7, m. miska.
Catina, ae, f. město sicilské (Katanie);

Catinensis, e katinský.
catinus, 7, m. mísa, talíř.
Cato, onis, m. příjmení římské.
catomum, 7, n. [ř.] poloha na znak.
catonium, iř, n. [ř.])podsvětí.
Catullus | Catulus, 7, m. římská

příjmení.
catulus, 7, m. zvířecí mládě; štěně.
Caturigěs, um, m. Katurigové, kmen

galský.
catus 3. chytrý, Istivý, prohnaný.
Caucasus, i, m. (mons) Kavkaz; Cau

casius 3. kavkazský.
cauda, ge, f. ocas, ohon; -am trahere

býti za blázna, na posměch.
*caudátus 3. ocasatý, ohonem opa

třený. «
caudex viz codex.
Caudium, ir, n. město v Samniu;

Caudinus 3. kaudijský.
caulae, arum, f. stáj, ovčinec.
caulis, is, m. stonek, košťál; kapusta,

zelí.
caunea, ae, f. (zvl. v plur.) kaunský,

kárský fík.
Caunus, T, f. město v Kárii; Cauneus

3. kárský; Cauniř Kauňané. Cauneae
(ficůs) f. kaunské flky.

caupě, onis, m. hostinský.
caupóna, de, f. hostinec; někdy tvar

caupočnia,ae (t.j. taberna).
cauponor 1. kramařiti něčím.
caupónula, de, f. hospůdka.
Caurus, 7, m. sz. vítr.
causa, de, f. 1. příčina, důvod, pod

nět; causa za příčinou, k vůli, pro:

patris causá, med causď; závažná
příčina, právo na něco; omluva,
námitka; záminka, vytáčka: per
causam pod záminkou; 2. věc, zále
žitost, pře, spor; c. capitis pře
hrdelní; causam dicere hájiti se,
zodpovídati se; c. alcis dicere hájiti
někoho; -am agere vésti spor, obti
nere při vyhráti, perdere ztratiti;
sporná otázka; zájem, stav, okol
nosti, poměr, styk.

causárius 3. subst. neduživec, inva
lida.

causidicus, T,m. právní zástupce.
*causo 1. způsobiti.
causor 1. jako důvod udávati, před

stírati.
cautes, ium, f. úskalí, bradla.
cautióo,onis,f. obezřetnost, opatrnost,

ujištění, záruka, úpis.
cautor, óris, m. ručitel, ochránce.
cautus 3. bezpečný, jistý; opatrný,

obezřelý.
cavaedium,iř, n. zadní dvůr římského

domu. .
cavea, de, f. (cavus)klec, stáj, ohrada,

úl; hlediště, divadlo, sedadla v něm.
caveG, cavř,cautum 2. (algm, ab alguo,

ně, ut ně, inf.) 1. chrániti se, vy
stříhati se, míti se na pozoru;
cave pozor!; cave credas nevěř!
2. (alci) pečovati, starati se, chrá
niti, pomáhati: in iure na soudě;
zaručovati, dáti si zaručiti (abl., d,
dě s abl.); právnicky: stanoviti, vy
hraditi (algd, de re).

caverna, ge, f. dutina, sluj, vodojem.
cavillátio, čnis, f. dráždění, vtipko

vání; posměch, úšklebek.
cavillátor, oris, m. posměváček.
cavillor 1. drážditi, posmívati se,

žerty si tropiti; vytáčeti se, vy
mlouvati se.

cavo 1. vyhloubiti, vydlabati; vy
hlubováním zhotoviti.

cavus 3. (vy)dutý, (vy)klenutý; -ge
viae úvozy; vydutý, t. j. někoho
zahalující; nubes; cavus, 7, m., -um,
T,n. dutina, díra.

Caystros, 7,m. řeka v Lydii; Caystrius
3. kaysterský; C. ales—labuť.

Cecrops, pis, m. nejstarší král athén
ský, zakladatel Akropole; Cecropides,
ae, m. Kekropovec (Theseus), v plur.
Athéňané; Cecropis, idis, f. Kekro



cědo

povna, attická; Cecropius3. kekrop
ský, attický, athénský; Cecropia, ae, |
f. athénský Vyšehrad.

„ced8, cess“,cessum3.: 1.a) stoupati,
kráčeti, ubírati se; c. in algd v něco
přecházeti, měniti se; býti počítán
za něco (pro s abl.); b) alci, in algm
připadat! někomu, přecházeti na
někoho; bona jn medium cedunt
stávají se obec. majetkem; c) vésti
se, dařiti se (insidiae, res bene, male
cedit), 2. a) ex de, abl. odcházeti,

A

ustupovati, hýbati se z místa; senati |
c. vystoupiti ze s.; e vita c.= mori;
b) odstupovatl, vzdávatí se něčeho:
c. alci possessione agrorum; c) po
drobiti se, povolovati, podléhati
někomu; d) přednost dávati, ne
vyrovnati se někomu; cedere alicui
zůstávati pozadu za někým; 3. přech.odstoupiti,přiznati,| přenechati
něco.

2. cedo, plur. cette sem s tím (cedo
oguam!); ven s tím! pověz, považ,
pohleď!

cedrus, T, f. [ř.] cedr, cedrové dříví,
—ý olej.

*cedula, ae, f. list papíru, oznámení,
dopis, lístek (vzniklo ze schedula,
scedula).

celeber, bris, bre, (neb celebris, bre)
1. často a hojně navštěvovaný,
hlučný, lidnatý; slavný, slavnostní;
2. něčím známý, hojný, často jme
novaný, obvyklý.

celebrátič, onis, f. četné shromáž
dění, hojná návštěva, hlučná oslava.

celebrátus 3.—celeber.
celebritás, atis, f. 1. Iidnatost, živost,

slavnost; 2. hojná návštěva, hlučný
zástup; časté vyskytování se něčeno;
proslulost.

celebrč 1. a) hojně (a často) navště
vovati, něčeho se účastniti, hlučně
oživovati, slaviti n. světiti; v hojném
počtu provázeti; b) často něco ko
nati, něčeho užívati; oslavovati,
velebiti, opěvovati; rem in maius c.
z míry vychvalovati.

Celenderis, is, f. tvrz v Kilikii.
celer, is, e rychlý, hbitý, brzký;

prchlivý, náhlý; celerés, um, m.=
eguites; tribunus celerum velitel
jízdy.

celeripěs, edis rychlonohý.
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celeritás, tis, f. rychlost, bystrost
ráznost.

celeró 1. urychliti, rychle provéstí,
spěchati.

Celeus, F, m. myth. král v Eleusině,
otec Triptolemův.

cella, ae, f. komora, spižírna, sklep,
buňka v úle; síň chrámová se sochou
božstva; *klášterní cela.

cellula, ae, f. komůrka; buňka v úlu.
cělo 1. zakrývati, u—, s—, v sobě

tajiti, zatajovati, neprozrazovati
algm, algd. n. de algua re.

celóx, ócis, m. f. rychlý člun.
tcelsitidě, inis, f. výška; *vzneše

nost, výsost (tit.).
celsus 3. vztyčený, vysoký, strmý;

vznešený, velkomyslný, pyšný.
Celtae, rum, m. Keltové; Celticus

3. keltský.
Celt-iběrf, orum, m. Keltiberové ve

střední Hispanii; Celtiberia, ae, f.
Keltibersko, Celtiběricus 3. keltl
berský.

ce, f. (hlavní) jídlo, oběd,

Cěnabum, T,n. město Karnutů v Galii
(Orléans).

cěnáculum,!, n.jídelna; hořejšípatro,
podkrovní komůrka.

Cěnaeum,7, n.sz. cíp Euboje; luppiter
C-us J. tam uctívaný.

cenátio, onis, f. jídelna.
cěnátiuncula, ae, f. (malá) jídelna.
Cenchreae, črum f. přístav korinth

ský.
cenito 1. často obědvati.
ceně 1. obědvatí, jísti; cenatus 3. na

obědvaví(ší) se, najedený.
censeo, suř, sum 2.: 1. počítati (capite

censi); 2. a) odhadovati jmění obča
nů a zanášeti je do občanských
seznamů; censum c. konati odhad;
b) přihlásiti jmění k odhadu; 3. od
hadovati, označovati, oceňovati, ce
niti sí, vážiti sl; 4. mfniti, domnívati
se, pokládati; 5. navrhovati, raditi;
hlasovati, usnášeti se, rozhodovati;
přiřknouti, uděliti. .

censor, oris, m. censor; přen.karatel,
přísný soudce; kritik.

censórius 3. censorský; —ius, iř, m.
bývalý censor.

*ceansuális, e censu, censorův;
forma příkaz c-ův.
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censura, de, f. úřad censora; *soud,
soudní výrok, hana, trest; dávka,
pokuta, daň; tcensura knih, přísná
kritika.

census, is, m. census, odhad majetku
a sčítání lidu; seznam občanů; maje
tek, bohatství.

centaureéum, 7, n. (ř.] zeměžluč.
Centaurus,T, m. 1. Kentaur; Kentauři

byli divoký kmen thessalský, dle
báje půl člověka, půl koně; Centau
rěus 3. kentaurský; 2. f. jméno lodi
nebo souhvězdí (m.).

tcentěnárius 3. obsahující v sobě
sto, ať podle čísla, nebo podle míry,
vány, peněz.

centěnus 3. v plur. po stu.
centěsimus 3. stý; —a, de, f. jeden

díl ze sta, 19/, poplatek, daň, úrok.
centiceps, ipitis (caput) stohlavý.
centies stokrát.
centi-manus 3. storuký.
centě, onis, m. polštář z koží, vycpaný

na obranu proti střelám.
tcenitrális, e střední, centrální.
tcentrum, 7, n. střed.
centum sto; velmi mnoho.
centum-geminus 3. stonásobný.
centumviralis, e centumvirální.
centumviri, orum, m. c—ové, sbor

105 soudců.
centunculus, 7, m. malá pokrývka.
*centuplus 3. = centumplex, icis.
centuria, ae, f. setnina.
centuriátim po setninách.
centuriátus, is, m. hodnost centu

riona; dělení na setniny,
1. centurio 1. děliti na setniny; co

mitia centuriata sněm c—tní.
2. centuričó, onis, m. centurio, velitel

setniny.
centuričnátus, us, m. volba centu

rionů.
Centuripae, arum, f. město sicilské;

Centuripřnus 3. centuripský, C—,
orum,m. Centuripané.

cenula, ae, f. malýoběd, malá hostina.
Ceos, f. ostrov kykladský Keos; Ceus

(Cřus) 3. keiský.
cěpa, ae, f. (cepe, is, n.) cibule.
Cephallenia, ae, f. Kefallenie,ostrov

v moři ionském, Cephallénes, um, m.
Kefalleňané.

Cephalus, 7, m. 1. Achéňan Kefalos,
vnuk Aiolův. 2. otec řečníka Lysla.

Cepheus, 7, m. král althiopský Ke
feus.

Cephisus, i, m. 1. řeka ve Fokidě a
Boiotii; 2. řeka v Attice. Cephisius
3. kefiský; Cephřsis, idis, Cephřsias,
adis kefiská.

cera, ae, f. vosk, vosková buňka,
voskové poprsí předků; voskováta
bulka na psaní, dopis (často v plur.);
vosková pečeť; bílé líčidlo.

Ceramicus, 7, m. „„hrnělřská““čtvrť
v Athénách.

cerárium, i, n. poplatekz pečetního
vosku.

cerasteés, ae, m. [ř.] roháč.
tcerasum (cerasium), 7, n. třešně

(plod).
tcerasinus 3. třešňový, barvy třešní.
cerasus, 7, f. (ř.] třešně (strom).
tceratinus 3. rohový; c—a, ae,

klamný logickýzávěr.
cerátus 3. voskem potažený, spojený.
Ceraunii montesneb Ceraunia, orum,

n.skalnaté pohoří na pobřeží epeir
ském v Řecku.

Cerberus, 7, m. trojhlavý pes u
vchodu do podsvětí; Cerbereus 3.
kerberský, Kerberův.

cercůrus, 7, m. [ř.) lehká loď.
Cercyon, onis, m. lupič zabitý The

seem; Cercyonéus3. Kerkyonův.
fcerdo, onis, m. řemeslník; c. sutor

příštipkář.
+cerebellum, 7, n. malý mozek, mo

zeček.
cerebrósus 3. prchlý, zbrklý.
cerebrum, T, n. mozek, lebka; roz

um, prchlivost. :
Ceres, Cereris,-f. 1. staroitalská bo

hyně orby a úrody. 2. plody Cere
řiny, osení, obilí, chléb; Ceredlis, eCereřin,Cereelia© arma| náčiní
k mletí obilí a pečení chleba; Ce
realia, ium, n. slavnost Cereřina
v dubnu.

cěreus 3. voskový, z vosku zhotove
ný, žlutý j. vosk; poddajný j. vosk;
us, 7, m. vosková svíčka.

tcerevisia, de, f. pivo.
cěrintha, de, f. voskovka (květina).
cerno, crevř, crčtum 3. a) rozilšovati,

tříditi. b) (zřetelně) viděti, na něco
patřiti; znamenati, poznávati.c) roz=
hodovati, usnésti se na něčem; c.
hereditatem ujmouti se dědictví.
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cernuus 3. střemhlav se kácející, pa
dající na tvář.

cerritus 3. ztřeštěňý, pošetllý.
certámen,inis,n.1. boj,zápas,závod,

zápolení, spor, svár; c. ponere závod
zařizovati, c. inire v závod, zápas se
pustiti. 2. sázka, cena závodní.

certátim o závod.
certátio, Snis, f. závodění, zápolení;

spor, pře.
certe jistě, zajisté; vskutku, určitě,

ovšem; aspoň, přece.
1. certo přísl. jistě, určitě.
2. certo 1. a) zápasiti, bojovati, zá

politi, závoditi; usilovati, snažíti se
(o závod); certant illudere o závod
se vysmívají. b) řečí zápasiti (na
soudě a pod.).

certus 3.: 1. jistý, odhodlaný, roz
hodnutý; mihi c —um est jsem roz
hodnut. 2. ustanovený, určitý, jistý
(die certo), pravidelný 3. a) o oso
bdch: bezpečný, hodnověrný, spo
lehlivý; o něčem jistý, dobře zpra
vený; certus consilii jistý svým zá
měrem; algm certiorem facere de re
oznámiti někomu něco (pass. certior
fieri). b) o věci: jistý, nepochybný,
nesporný.

cerula, ae. f. kousek vosku; c. miniáta
červená rudka.

cerussátus 3. nabílený.
cerva, ae. f. laň.
cervical, alis. n. poduška.
cervicula, ae, f. (cervix) malá šíje.
cervinus 3. jelení.
cervix, řcis,f. (obyč. plur.) šíje,

týl; přen. odvaha, statečnost.
cervus, 7, m. jelen, paroháč;

socha, vidlice.
cessátič, onis, f. váhání, nečinnost.
cessator, oris, m. lenoch.
cessio, onis,f. odstoupení, ustoupení.
cessó 1. (cedo) 1. prodlévati, váhati.

2. in (a) re, re od něčeho upouštěti,
ustávati, v něčem povolovati; od
počívati, zaháleti; *ustupovati, mi
zeti; cessata tempora zameškanýčas.

cestrosphendone, es, f. [ř.] válečný
prak.

cetárium,iř, n. nádržka na velké ryby.
cetárius 3. rybářský; —ius, ii, m.

rybář.
ceter, a, um (v plur. ceterř, ae, a)

1. ostatní, zbývající; —a, orum, n.

krk,

roz

ostatní věci, ostatek. 2. ceterum
přísl. ostatně, jinak (někdy cetera),
de cetero ostatně, příště.

cetero-gui ostatně, mimo to.
Cethegus, 7, m. římské příjmení.
cetra viz caetra.
cetus, 7, m. plur. cětě n. [ř.] nestvůra

mořská, velká mořská ryba (tuňák!).
ceu jako, jakoby.
Ceyx, ycis, m. král trachinský, pro

měněný v ledňáčka.
Chaeronea, ae, f. město v Boi

(Chaironeia).
chalcaspides, um, m. [ř.] vojsko s ko

vovými štíty.
Chalcedán, čnis, f. město při Bospo

ru proti. Cařihradu; Chalcedoniř,
orum, m. Chalkedonští.

Chalcidicum, 7, n. 1. prostorná síň
v řec. domě. 2. podlouhlé síně po
obou stranách basiliky. 3. budova
na říms. foru vedle radnice.

Chalcis, idis, f. Chalkis, jméno mno
ha řeckých měst; Chalcidicus 3. chal
kidský; Ch. versus verš básníka
Euforiona z Chalkidy na Euboji;
arx Ch-a Kumy; —densés, ium, m.
Chalkiďané.

Chaldaei, orum,m. Chaldeové,astro
logové, hvězdáři. Chaldaeicus 3.
chaldejský.

chalyběius 3. [ř.] ocelový.
Chalybes, um, m. Chalybové, národ

na již. pobřeží Černého moře,sly
noucí průmyslem ocelářským.

chalybs, ybis, m. [ř.] ocel. *kopí s oce=
lovým hrotem.

Cháoněs, um, m, národ epirský vblí 
kosti Dodony; Chaonius3. chaonský,
epiřský, dodonský (ales holubice,
arbor dub dodonský). Chaonia, ae, f.
Chaonie.

chaos n. (abl. chao) 1. chaos, temný
prostor pod zemí, podsvětí. 2. bez
tvárná hmota, směs, spousta.

chara, ae, f. jedlý kořen katránu n.
kmínový.

*charactěr, eris, m. ráz, způsob,
zvláštní znak; znak písma, písmeno.

*charisma, atis, n. milost, dar z mi
losti.

charistia, orum, n. [ř.] slavnost svor
nosti.

Charites, um, f. charitky, bohyně
půvabu.
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Charón, ontis, m. převozník v pod
světí.

Charondás, ae, m. zákonodárce lo
kerský (na Sicilii).

charta, ae, f. [ř.] list papyru, papír;
spis, kniha, báseň; +tch. plumbea
olověná deska.

*chartáceus 3. z papyru (papíru),
papyrový (papírový).

chartula, ae, kousek papyru.
Charybdis, is, f. Charybda, hltavost,

lakotnost.
Chatti, orum, m. Chattové, národ

germánský.
Chaucií, orum, m. Chaukové, národ

germánský.
chělae, drum, f. [ř.] klepeta štírova;

Váhy (souhvězdí).
chelidón, onis, f. vlaštovka.
chelidonius 3. vlaštovčí.
chelonia n. želvy.
chelydrus, 7, m. [ř.] zmije želvová.
chelys, yos (—yn, vok. —y) f. [ř.]

želva, lyra.
Cherronesus (Chersonesus), 7, f.

poloostrov, Thracia Ch. —= (Ch.
thrácký (nyní Gallipolis).

Cherusci, orum, m. národ germánský
mezi Veserou a Labem.

chiliarchus, 7,m. [ř.] tisícník; první
ministr.

Chimaera, ae, f. [ř.] bájná nestvůra;
chimaerifer, a, um chimaeroplodný.

Chios (Chius), iř, f. lonský ostrov
v egejském moři; Chřus 3. chijský,
Chřum (vinum) víno chijské. Cha,
ae Chianka, Chřř,orum Chiané.

chiragra (cheragra), ae, f. [ř.] pakost
nice rukou.

chirographum, 7, n. [ř.) rukopis,
vlastnoruční písmo, úpis, zápis;
potvrzení příjmu.

Chirón, onis, m. učený Kentaur.
chirůrgla, ae, f. (ř.] ranhojičství.
tchirůrgus, 7, m. chirurg, ranhojič.
chlamydátus 3. oděný řec. pláštěm

(chlamys).
chlamys, ydis, f. [ř.] řecký plášť.
Chloe, és (akus. -en), f. jméno dívky.
cholica — colica.
choraules, ae, m. [ř.] pištec prováze

jící tanec sboru.
chorda, ae, f. [ř.] struna; v plur. hra

na lyru.
chorea, ae, f. [ř.] sborový tanec,rej.

choršus, 7, m. [ř.] trochej.
tchorographia, ae, f. místopis, ze

měpis.
tchorographicus 3. místopisný, ze

měpisný.
chorus, 7. m. [ř.] 1. rej. sborový ta

nec, taneční veselí. 2. divadelní ta
neční sbor; zástup; *kůr v kostele.

Chremes, etis. m. typické jméno
starce v komoedii.

*christiánitas, atis. f. křesťanství,
*christicola, de, m. křesťan.
*Christopolis, is, f. město Kristovo;

ch—us. T, m. křesťan.
Christus, 7, m. Kristus; —stidnus 3.

křesťanský; —7, orum, m. křesťané.
*chronica (cronica), ae, f. kronika,

dějepisné dílo.
*chronologia, de, f. postup časový,

chronologie.
Chryses, ae, m. kněz Apollonův v

městě Chryse; Chrysěis, idos, f.
Chryseovna.

Chrysippus, 7, m. zakladatel stoické
filosofie. Chrysippěus3. Chrysippův.

Chrysogonus, 7, m. propuštěnec a
oblíbenec Sullův.

chrysolithus, 7, m. [ř.] topas.
*chymica (ars), ae, f. alchymie.
cibárius 3. jídelní, k jídlu patřící;

—a, úrum, n. potraviny, strava; C-a
molita mouka, c-a menstrua obrok.

cibó 1. krmiti, v pass. žráti.
ciborium, iř, n. [ř.] pohár.
cibus, 7, m. pokrm, jídlo, potrava,

píce; vnadidlo na ryby. ,
Cibyra, ae, f. město v jz. M. Asii;

Cibyrátěs, ae, m. Cibyřan, Cibyra
ticus 3. cibyrský.

cicáda, ae, f. cvrček.
cicátrix, 7cis, f. jízva, rána; zářez na

rostlině,
cicer, eris, n. cizrna.
Cicero, onis, m. římské příjmení,
cichorium, iř, n. [ř.] čekanka,
Ciconěs, um, m. thrácký národ Kiko

nové.
ciconia, de, f. čáp.
cicur, uris krotký.
cicita, ae, f. bolehlav; v plur. listy

bolehlavové; třtina bolehlavu. pí
šťala z ní.

cidaris, is, f. tiara perských králů.
cieó, cřví —2. a) prudce hýbati, otřá

sati, (roz)bouřiti; b) přivolávati,
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vyvolávati, na pomoc volati; c) vo-.
lati jménem. vzývati; vyvolati, způ
sobiti, vznítiti; c. lacrimas slzy pro
lévati; c. pugnam počíti boj.

ciffus, 7, m.—scyphus.
*cifra, ae, f. nula, nicka,
ellicium, 7, n. přikrývka, koberec

z kilické kozí srsti; *roucho kajíc
níka, přísné pokání.

tcilium, 7, n. oční brva; *cilia v plur.
řasinky.

Cilix, icis, obyč. v plur. Cilicés, um,
m.Kilikové; Cilicius3. kilický; Cilicia,
ae, f. Kilikie, krajina na jv. pobřeží
M. Asie; Ciliciěnsis, e kilický; Cilissa
spica šafrán.

Cilnius, 7, m. jméno římského (pův.
etruského) rodu.

Cimbri, orum, m. Cimbrové, národ
germánský; Cimber triumphus nad
Cimbry; Cimbricus3. cimberský.

címex, icis, f. štěnice.
*cimiterium, (coemeterium), n.

hřbitov.
cimínum = cuminum.
Cimmerius 3. kimmerský; Cimmeri?,

orum, m. Kimmerové, mythický ná
rod na nejzazším severu.

Cimon, onis, m. Kimon, syn Miltiadův.
cinaedus, 3. [ř.) smilný, nestoudný; |

—us, 7, m. člověk pěstující nepři
rozené smilstvo; nestoudný taneč
ník.

cincinnátus 3. kadeřavý.
Cincinnátus, 7,m. římsképříjmení.
cincinnus, 7, m. kadeř, kučera; ora

toris c-i kudrlinky v řeči.
Cincius, iT, jméno římského rodu;

Cincius 3. Cinclův.
cinctus, s, m. (způsob) opásání, pás;

zástěra.
cinctiitus 3. opásanýzástěrou.
Cineás, ae, m. výmluvný vyslanec

Pyrrhův.
cinerárius, i7, m. kadeřník..
cingo, nxi, nctum 3. a) opásati, v pass.

opásati 'se, ozbrojiti se; šaty pod
pásati, podkasati; ovinouti, ověn=
čiti; b)obstoupiti, provázeti, sevříti,
obklíčiti; obsaditi, chrániti.

cingulum, 7, n. pás, závěsník.
cingulus, 7, m. pásmo zemské.
cini-fló, onis, m. kadeřník.
cinis,eris, m. prach, popel; spáleniště,

hrob.

Cinna, ae, m. římské příjmení; Cin
nanus 3. Cinnův.

tcinnamum (cinnamómum), n.
skořice.

Cinyphlus 3. cinyfský, africký (podle
řeky Cinyps v Libyi).

Cinyrás, ae, m. 1. král assyrský,
2. vládce na Kypru; Cínyreius 3.
Cinyrův.

*ciperus (cyperus) longus planý gal
gan, rostlina z čeledi šáchorovitých.

cippus, 7, m. špičatý kůl; náhrobní
sloup.

circá 1. přísl. vůkol kolem, nablízku;
2. předl. s akus. a) místně: kolem,
dokola, nablízku, vedle, podél c.
ripas, po c. nemus; legatos mittere
c. oppida po městech; b) čas.:
okolo, asi o c. eandem horam; c) při
bližný počet asi (k) c. septuaginta; d)
o vztahu: co do, vzhledem k něčemu.

circá-moerium, 7, n. (=pomoerium,
murus) místo s obou stran podél
hradeb.

Circe, es= Circa, ae, f. kouzelnice
Kirké; Circaeus 3. Kirčin; C-a moenia
Tuskulum.

circeénsis, e k cirku patřící, v cirku
konaný, slavený; ludis —ibus o hrách
v cirku.

circino 1. kroužiti.
circinus, /, m. kružidlo.
circiter 1. přísl. okolo, asi medid

c. nocte; 2. předl. s akus.—circa ve
význ.čas.c. meridiemokolo poledne,
asi v poledne.

circu(m)-itio, onis, f. obcházení, ob
chůzka, oběh; oklika, zacházka.

*circu(m)itor, circitor, oris, m. po
, domní obchodník; hlídač.
circu(m)-itus, čs, m. 1. obvod, ob

chůzka, oběh, objem; in -Z v obje
mu, se všech stran; 2. zacházka,
zajížďka; obvětí, perioda.

tcirculátio, onis, f. kroužení, oběh.
circulor 3. kolem se hromaditi, shlu

kovati se.
circulus, 7, m. 1. kruh, kruhová

dráha, oběh; 2. prsten, obruč, ko
lečko; 3. kroužek společenský.

circum 1. přísl. kolem, vůkol; 2. předl.
s akus. vůkol, v okolí, po, v; gui
circum algm sunt něčí družina.

circumáctus 3. obloukovitý.
circum-agě, egř, dctum a) kolem
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hnáti, voditi; otáčeti, obraceti;
měáchinae aptae circumáctů stroje
otáčivé, pohyblivé; b) přen. v pass.
plynouti, míjeti; sem tam pobíhati,
zacházeti si; měniti smýšlení.

circum-aró 1. oborávati.
circum-cidě, cidř, cisum 3. (caedo)

osekávati, vy-, ořezávati; obřezati;
přen. zmenšiti, omezovati, zkraco
vati.

*circumcisi©, onis, f. obřízka.
circum-cisus 3. oříznutý, srázný.
circumclůdě, si, sum 3. (claudo)ob

ložiti, ovroubiti; obklíčiti, sevříti.
circumcolě — — 3. kolem obývati.
circumcursó 1. kolem. pobíhati,

pro—.
circum-dó, dedř, datum 1. a) algd

alci rei kolem dávati, zřizovati,
stavěti, obklopovati; b) algm (algd)
algua re: obkličovati, ohrazovati,
obehnati urbem muro.

circumdiicě, duxi, ductum 3. kolem
(vedle) vésti, prováděti; *c-ere paló
naraziti na kůl; nepřech. mimo tá
hnouti.

circu(m)-eč, re, iT,itum 1.jíti kolem,
obcházeti, objížděti, obklíčiti, za
skočiti; někomu se obchůzkou vy
hýbati; 2. obcházeti—choditi po,
navštěvovati urbes, domos, saucios;
obhlídku konati, obhlížeti castra.

circum-eguitó 1. na koni objížděti.
*circumferentia, ae, f. obvod.
circum-feró, ferre, tulř, ILtum 1. ko

lem nositi, k. podávati, obraceti,
otáčeti: sol circumfertur (se) 2. roz
nášeti, rozšiřovati incendia, terro
rem.

circum-flecto, flexř,flexum3. dokola
obraceti, otáčeti.

circum-fló 1. ovívati.
circum-fluč, fluxř,xum 3. kolem téci,

obtékati; obklopovati; něčímpřeté
kati, oplývati.

circum-fluus 3. obtékající, obtěkaný.
circum-foráneus 3. na trhu jsoucí,

tržní; po trzích chodící.
circum-fundě, fůdř, fusum 3.: 1. a)

kolem líti, rozlévati; b) v pass.
neb. reflex. kolem se rozlévati,
rozestírati: urbi flumen —itur; shlu
kovati se, kolem se hrnouti alci;
2. přech. a) polévati, zahalovati;
b) obkličovati, svírati.
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circum-gemě, itum 3. kolem
sténati.

circum-gestěo 1. kolem nositi.
circum-gredior, gressus sum 3. ob

cházeti, obklíčiti.
circum-iace©, u? — 2. kolem ležeti,

bydleti.
circum-icič, iéci, iectum 3. (iačio),

1. kolem házeti, klásti, stavěti;
-jectus 3. táhnoucí se kolem, podél,
okolní; 2. obklopovati, obkličovati.

circum-iectus, ús, m. objetí, okolí.
circum-ligo 1. ovázati, uvázati, ovi

nouti.
circum-lině, — litum 3. omazati,

na-, nalepiti algd alci rei; pomazati,
polepiti re.

circum-lu6 — — 3. omývati, opla
chovati.

circum-mittě, misi, missum 3. po
sílati oklikou, rozesílati.

circum-můinié 4. dokola ohraditi,
opevniti, sevříti.

circum-můniti6, onis, f. sevření.
circum-padánus 3. ležícíkolem Pádu.
circumpendeo — —2. viseti kolem

dokola.
*circumpingě, nxř, ctum, 3. kolem

pomalovati.
circumplaudě — — 3. potleskem

uvítati.
circum-plector, plexus sum 3. ovi

nouti, oplésti, objímati.
circum-plico 1. ovinouti, oplésti.
circum-pónó6, suř, situm 3. kolem

klásti, stavěti.
circum-potáti6, onis, f. pití dokola.
*circumaguágue všude kolem, po

celém okolí.
circum-rétio 4. zaplésti do sítě, ob

kličovati.
circum-ródě, si — 3. ohlodávati.
circum-saepi©, psi, ptum 3. ohraditi,

obklopiti.
circum-scindo — — 3. strhati šac

s těla.
circum-scribó, psi, ptum 3. opsati

kruh kolem někoho, něčeho (algm,
algd); přen. vymeziti, o—, určiti,
vykázati někomu něco; odkázati
v meze úřední moci; oklamati,
podvésti, vyloučiti, stranou nechati.

circumscripti6, onis,f. opsanýkruh,
obvod; obrys, objem; obvětí, pe
rioda; podvod.

ui,
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circumscriptor, óris, m. podvodník.
circumscriptus 3. přesněvymezený,

úsečný, zaokrouhlený.
circum-secě — — 1. ořezati.
circum-sedeč, sedi, sessum2. kolem

seděti; obkličovati, obléhati.
circumsessič, onis,f. obležení.
circum-sidě, sedi — 3. oblehnouti.
circum-silio — — 4. kolem poska

kovati.
circumsistěo, stet? — 3. kolem se

postaviti, obstoupiti, obklíčici.
circum-son6, uř1. a) nepřech. kolem

se rozléhati, ozývati; b) přech. ozý
vati se kolem něčeho.

circum-sonus 3. kolem se ozývající,
hlučící.

circum-spectič, onis, f. ohlížení se,
opatrnost.

circum-spectě 1. — circumspicio3.
1. circumspectus, us, m. rozhlížení

se, rozhled; úvaha.
2. circumspectus 3. rozváž(e)ný,

obezřelý.
circum-spicič, spexř, spectum 3.:

1. hleděti kolem, ohlížeti se, roz—;
2. přech. a) rozhlížeti se po něčem,
prohlížeti si, přehlížeti; hleděti na
někoho, něco, spatřiti; hledati; b)
přen. rozmýšleti se, uvažovati, po
mýšleti na něco.

circum-stě, stetř — 1. a) kolem
státi; b) přech.obstupovati, obkličo
vati; někomu hroziti.

circum-strepě, uř, itum 3. kolem
hlučeti, křičeti, volati.

circum-teró — — 3. otírati
obstupovati algm.

circum-textus 3.
lemovaný.

circum-=tonč, uf —1. kolem hřímati,
hučeti.

circum-vádě, sf — 3. obejíti, obklí
čiti, přepadnouti.

circum-vagus 3.kolem těkající,krou
žící.

circum-válio 1. náspem obehnati,
sevříti.

circumvecti©, onis, f. oběh.
circum-vector 1. objížděti, kolem

plouti; popisovati singula.
circum-vehor, vectus sum 3. objíž

děti, kolem plouti.
circum-věló 1. zastírati, zahalovati.
circum-veni“ |" 7, ventum 4. a) ob

se,

(texo) obetkaný,

citrá

cházeti, obstupovati, obléhati; ob
klíčiti, zaskočiti; b) přen. ohrožo
vati, tísniti; podvésti, zkracovati.

circum-vertě, ti, sum3.otáčeti,obra
ceti.

circum-volito 1. kolem poletovati,
obletovati.

circum-volě 1.—circumvolito1.
circum-volva, volv?, volůtum 3. otá

četi; sol c—itur annum slunce doko
nává roční dráhu.

circus, 7, m. kruh; závodní dráha,
cirkus.

eřris, is, f. [č.) mořský pták.
Cirta, ae, f. hlavní město Numidle;

Cirtěnses, ium m. Cirťané.
cis předl. s akus. s této strany, před.
cis-alpinus 3. předalpský.
cisium, iř, n. lehký vozík dvoukolý.
cis-rhenánus 3. předrýnský.
cista, de, f. [ř.] truhlice, skří“,

schránka.
cisterna, ae, f. vodní nádržka, stud

na.
cistifer, erf, m. nosič truhlic, skříní.
cistophorus, 7, m. [ř.] maloasijská

stříbrná mince s obrazem skříně;
peníze.

*citátio, onis, f. povolání, před—.
citátus 3. rychlý, kvapný.
citerior, oris (superl. citimus) ležící

s této strany, přední, bližší.
Cithaeróon, onis, m. pohoří

Attikou a Boiotií.
cithara, ae, f. (ř.] kytara, lyra; hra

na lyru.
citharista, ae, m. [ř.] citerník.
citharizo 1. [ř.] hráti na kytaru.
citharoedus, T, m. [ř.] zpěvák dopro

vázející hru na kytaru.
citimus 3. nejbližší.
Citium, i7, n. město Kition 1.

Kypru, 2. v Makedonii.
1.cito (komp. citius) rychle, brzy,

spěšně; non cito ne snadno; citius
spíše, snáze, dříve.

2. cito 1. a) v prudký pohyb uvádětií;
b) jménem volati, přivolávati, vy—,
před —, vzývati; (před soud) obesí
lati, žalovati; dovolávati se j.svědka;
provolávati, prozpěvovati.

mezi

-citrá 1. přísl. s této strany, na této
straně, na tuto stranu; 2. předl.
s akus.a) kde! s této strany něčeho,
před něčím; b) kam? na tuto stranu,
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před něco; c) čas. před; d) přen.
bez, kromě mimo.

citráus 3. ze dřeva citronového.
*citrinus 3. žlutý jako citron, sub

citrinus 3. nažloutlý; citrinum, 7, n.
(t.j. malum) citron (plod).

citrs přísl.: citro—ultro sem a tam,
navzájem.

citrus, 7, f. citronový strom.
citus 3. rychlý, kvapný.
cívícus 3. občanský; arma c—a obě.

válka; corona c—a věnec dubový za
zachránění občana.

civřlis, e 1. občanský; victoria c. nad
občany; ius c—e právo státní, sou
kromé; causa c—is soukromá pře;
2. smýšlení občanského, občana dů
stojný, vlastenecký; demokratický,
vlídný, přívětivý; státní, veřejný;
*světský.

civTliter jak se na občanasluší, vlídně.
cTvis,is, m.f. občan, —ka;spoluobčan;

poddaný.
civitás, atis, f. občanské právo, ob

čanstvo; obec, město, stát.
*civitátula, ae, f. malá obec.
cláděs (cládis), is, f. škoda, ztráta,

neštěstí; pohroma, porážka; -em
accipere utrpěti, afferre způsobiti.

clam 1. přísl. tajně, skrytě; 2. předl.
s abl. clam vobis bez vašeho vědomí.

clámátor, oris, m. křikloun.
clámito 1. hlučně (často) křičeti,

rozkřikovati, vy—, někoho něčím
nazývati.

clámě 1. křičeti, volati; přivolávati,
vzývati; jmenovati někoho něčím.

clámor, oris, m. křik, po—, hluk,
volání; jásot, výskot; výkřik ne
vole, nářek, hukot, ozvěna.

cláměsus 3. plný křiku, hlučný.
clandestinus 3. tajný, skrytý.
iclango 3. ozývati se; *cl. aliguem

někomu vyzváněti.
clangor, óris, m. zvuk, křik, skřek a

pod.
cláreó — — 2. býti jasný, slavný;

třpytiti se.
clárescé, clarui — 3. (vy)jasniti se,

jasně zníti, za(zářiti); proslaviti se.
clárigátió, onis, f. vyzvání k zadosti

učinění, pokuta.
clári-sonus 3. jasnozvuký, zvučný.
cláritás, atis, f. 1. jas(nost), zvučnost,

zřetelnost: 2. proslulost, sláva.

cláritúdě, inis, f.—claritas.
cláro 1. osvěcovati, proslaviti.
Claros, 7, f. město v asijské lonii

s věštírnou Apollonovou; Clarius
3. klarský.

clárus 3. a) jasný, zářící, stkvoucí;
zvučný, hlasitý; b) jasný —zřejmý,
zjevný, srozumitelný; slavný, vyni
kající; pověstný, vykřičený.

classiárius 3. lodní; —iř, iorum, m.
lodníci, námořní vojsko.

classicula, ae, f. malé loďstvo.
classicus 3. a) vojenský, válečný; -um,

ř, n. znamení polnicí, -um canere
dáti zn. pol.; b)—=classiarius 3. -i,
orum, m.=classiarii; c) *klasický.

classis, is, f. 1. třída (výzva)občanská,
vojsko; 2. námořní moc, loďstvo,
lodní vojsko; 3. *školní třída.

Clastidium, 7, n. pevnost jižně od
Pavie.

clatri, orum, m. mříže, závora.
claudes — — 2. (claudo — — 3.)

kulhati.
claudicátič, onis, f. kulhání.
claudico 1. kulhati, býti chromý;

pokulhávati, kolísati.
Claudius, i7—Clódius, i7 jméno

římského rodu; Clódia,ae, f. Klodie;
Clódianus 3. Klodiův, klaudijský,
Klaudiův=: Claudius 3. Clodius 3.,
zřídka Claudiális, e; císař Klaudius
41—54 po Kr.

claudo, sř, sum 3. a) zavírati, zamy
kati, alci algd něco před někým;
—su:n, T, n. uzavření, závora; přen.
uzavírati, zakončovati; agmen c. býti
na zadním voji; latus c. chrániti; b)
uzavírati, svírati, vězniti; C) za
hraditi, obklíčiti; zatarasovati, za
mezovati.

claudus, 3. churavý, chromý; přen.
ochromený, vrátký, nejistý.

claustrum, ř, n. obyč.v plur.1.závěr,
závora, klíč k něčemu; 2. hráze,
ohrada, zavírací řetěz, klec; prů
smyk; klíč k ovládnutí města, kraje,
bašta; závěr, konec.

clausula, ae, f. závěr, konec.
cláva, ae, f. palice, kyj, hůl; přen.

tajný rozkaz.
clavárium, i7, n. (argentum) voj. plat

„cvočné““.
claávicula, ae, f. úponka.
cláviger, a, um, 1. (clava) kyj nosící,
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kyjem ozbrojený; 2. (clavis) držící
klíč, klíčník.

clávis, is, f. klíč, zámek.
clávus, 7,m.1. hřebík, cvoček;2. kor

midlo; 3. nachový lem na tunice;
4. kuří oko, boule, nežit.

Clázomenae, črum, f. Klazomeny,
město blíže Smyrny, Clazomenius 3.
'klazomenský, Ci—i7 Klazomeňané.

Cleanthés, is, m. stoickýfilosofřecký.
clémeéns, entis mírný, klidný, laskavý,

milostivý, něžný, šlechetný.
clémentia, de, f. mírnost, laskavost,

šlechetnost.
*clenodium, 7,n. klenot.
Cleopatra, ae, f. 1. sestra Alexandra

Vel.; 2. pověstná královna egyptská
zl. stol. př. Kr.

clepě, psř, ptum 3. krásti.
clepsydra, ae, f. [ř.] vodní hodiny;

*přesýpací hodiny.
*clericus, 7,m. klerik, duchovní.
*clerus, 7, m. duchovenstvo, klerus.
cliens,entis,m. klient, svěřenec,chrá

něnec, přivrženec; *sluha, učeň.
clienta, ae, f. svěřenka, chráněnka.
clientěla, de,f.1.svěřenství, ochrana,

záštita; přen. svěřenstvo, chráněnci;
2. příslušenství, příslušníci, lenníci.,

*clienteláris, e v poměru klienta,
nesvobodný.

clientulus, 7, m. ubohý klient.
*clima,atis, n.krajina, pásmozemské;

podnebí, klima.
climactěricus 3. [ř.) „„kritický““.
Clis, ús, f. [ř.] musa (dějepisectví).
clipeátus 3. štítem ozbrojený; —i,

orum, m. štítníci.
clipeus, 7,m. (—um, T,n.) 1. okrouhlý

štít; 2. sluneční terč, slunce, me
daillon; kruhovité vyznamenání.

eiTtellae, drum, f. sedlo na soumary.
ciitellárius 3. nosícísedlo nasoumary.
Ciitumnus, 7, m. říčka v Umbrii.
Clitus, 7,m. Kleitos, druh Alexandra

Velikého
ciTvěsus 3. kopcovitý, srázný.
clivus, 7,m. svah, návrší; příkrá cesta

do kopce.
cloáca, age,f. stoka, kanál.
Cloella, ae, f. statečná římská dívka.
Clótho, Us, f. Klotho, jedna ze tří

Sudiček.
Cluentius, i7 jméno římského rodu:

Cluentiánus 3. Kluentiův.

clueč — — 2. slouti, slynouti, míti
slávu.

clůnis, is, m. f. kýta, zadek.
clupea, ae, f. říční ryba, zv. placka

obecná, podmořanka.
clupeus, -štus, clypeus a pod. viz

clipeus, -atus.
Clůsium, i7, n. město etruské; Clúsi

nus 3. klusijský, ClůsInř Klusiané.
Clymene, čs, f. dcera Okeanova,

matka Faethontova; Clymeneius 3.
Klymenin.

Clytaeměstra, ae, f. Klytaimnestra,
choť Agamemnonova.

Cn. = Gnaeus.
CnTdus, T, f. Knidos, město v Karil;

Cnidius 3. knidský, Cnidiř Kniďané.
co- ve slož. — con, cum.
co-acervě 1. nakoupitl, nahromaditi,

svážeti na hromadu.
co-aceěsco, acuf— 3. zkysnouti, státi

se nevrlým.
coácta, orum n. plst.
coáctor, oris, m. výběrčí; —esagminis

zadní voj.
cošetů na doléhání.
*coadiútor, oris, m. pomocník; -zá

stupce biskupa.
*coadiuva 1. spolu pomáhati,

porovati.
*coadině 1.

vati.
co-aedifico 1. zastavěti.
co-aegu© 1. srovnávati, vyrovnávati.
*coaevulus, coaevus 3. souvěkovec,

téhož věku.
*coagitě 1. dohromady protřásti.
coagmentátič, onis, f. sloučení.
coagmentě 1. sloučiti, spojiti.
coagmentum, 7, n. spojení, spára.
cožgulum, 7, n. (cogo)syřiště.
co-alěscě, aluř, itum 3. a) srůstati,

zarůstati; b) přen. splývati, spojo
vati se; mohutněti, vzmáhati se.

coalitus 3. vyrostlý, zmohutnělý.
co-angustě 1. stísniti, omeziti.
*coaptě 1. přihotoviti, spojiti.
co-argučě, u! — 3. a) (jasně) dokázati,

prokázati, dosvědčiti, usvědčitiz ne
pravdy, prozraditi; b) obžalovati,
usvědčiti (z čeho=gen.).

co-artátič, onis,f. stísnění.
co-artě 1. (coarctó1.) zúžiti, stěsnati,

sevříti; zkráciti.
coccum,7, n. [ř.] červec, nach.

pod

shromažďovati, spojo
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coclea, ae, f. hlemýžď, slimák.
Cocles, itis, m. příjmení P. Horatia.
coctilis, e pálený, sušený; —esmuri

z pálených cihel.
coctira, ae, f. vaření, sváření.
cocus—=coguus.
Coócytus, 7, m. [ř.] řeka „„vzdechů““

v podsvětí; —ius 3. kokytský, pod
světní.

códex, icis,m.1.kmen, peň; 2. zápisní
tabulky, kniha, spis, seznam; v plur.
účetní kniha.

codicillus (codicellus), i, m. 1. špalík;
2. v plur. zápisní tabulky, dopis;
prosebný list; dodatek k závěti;
vlastnoruční list císařský.

Codrus, 7,m. Kodros, král athénský.
co-8mě, mr, emptum. 3. skoupiti,

nakoupiti.
co-émpti5, onis, f. skoupení, (zdánli

vé) manželství.
*coenoblum, 7, n. klášter; c. Sclavo

rum klášter „„naSlovanech““.
co-85, ire, iT, itum 1. nepřech. a) schá

zeti se, stýkati se; sraziti se, utkati
se: b) spojovati se, sdružovati se,
pářiti se; sbíhati se, zacelovatí se;
srůsti; srážeti se, tuhnouti, za
mrznouti; c)spolčitise,spiknoutise;
2. přech. c. societatem uzavřítí.

coepT, coepisse, coeptum začal jsem,
počaljsem, ujaljsem se, nastal jsem,
vzal jsem původ.

coeptě 1. začínati, počínati (se); c.
fugam pomýšleti na útěk.

coeptum, 7, n. předsevzetí, podnik.
1. coeptus 3. začatý, podniknutý, na

stávající.
2. coeptus, Us,m. počátek.
co-ěrceč, u', itum 2. (arceo), 1. po

hromadě držeti, svírati, omezovati,
carmen c. opravami zkrátiti; 2. udr
(žovati (na uzdě, v mezích), krotiti,
trestati.

coercitič, onis,f. udržování v mezích,
kárání, trestání.

coetus, is, m. (coěo)sejití se, spojení
se; schůze, shromáždění; sdružení,
společnost.

Coeuc, 7, m. Titan, otec Latonin.
cogitatio, onis, f. 1. myšlení, pře

mýšlení, úvaha; 2. a) myšlenka,
mysl, mínění, představa; záměr,
úmysl; b) obrazotvornost.

cogitátum, 7, n. myšlenka, záměr.
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cogitátus 3. uvážemý,rozvážený, za
mýšlený.

cogitě 1. (co-agito) 1. přemýšleti,
uvažovati, (vy)mysliti si; 2. zamýšle
ti, hodlati; 3. chovati smýšlení, zá
měry.

cognátišč, onis, f. (co-[g]nascor) 1.
(krevní) příbuzenství, příbuzenstvo,
příbuzní; 2. příbuznost, shodnost,
podobnost.

cognátus 3. a) (krevně) příbuzný,
pokrevný (i subst.); b) shodný,
podobný.

cognitič, onis, f. (nosco)1. poznávání,
známost, znalost; 2. poznání, vědo
most, poznatek; představa, pojem;
soudní vyšetřování.

cógnitor, oris, m. svědek totožnosti,
právní zástupce.

cognitus 3. poznaný, známý, osvěd
čený.

cčógněmen, inis, n. 1. příjmení, a)
jméno rodiny Caesar; b) čestné
příjmení n. přezdívka Africanus;
2. jméno, ozmačení.

cogněmentum, 7, n.= cognomen, 1

cogněminis, e stejnojmenný.
cogněmině 1. dáti příjmení; *po

jmenovati.
*cogněscibilis, e poznatelný, co lze

paznati.
cogněscě, noví, nitum 3. a) seznávati,

po —,seznamovati se; cognoviznám;
cognitum est jest známo; (znovu)
poznávati, uznávati, čísti; b) do
vídati se, zvěděti, slyšeti ab, ex,
de alguo; c) (vy)zvídati, ptáti se;
vyšetřovati, zkoumati, rozhodovati.

cogo, coegi, codectum 3. (con-ago),
1. a) sháněti, shromažďovati, exer
citum sbírati, stáhnouti; senatum
svolávati, pecuniamsháněti, vybírati,
agmen držeti pohromadě, zavírati;
b) přen. spojovati, slučovati, zhušťo
evati; cogi srážeti se, lac coactum
sýr; 2. a) vháněti, vtěsnati, omezo
vati; b) doháněti, nutiti, přiměti;
cojctus 3. přinucen, vynucený, lí
čený.

co-haerentia, ae, f. souvislost.
co-haereo, hages' — 2. a) souviseti

s něčím, sahati až k něčemu;b) sou
viseti v sobě, udržeti se, skládati
se z něčeho (algua re).
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co-haeresco, haesi —3. Inouti k sobě,
uváznouti u něčeho.

co-hérěs, čdis, m. f. spoludědic, —čka.
co-hibeč, uř, itum 2. a) pohromadě

držeti, spojovati, spínati, svírati;
b) v sobě chovati, obsahovati; c)
zdržovati, zadržovati; na uzdědržeti,
krotiti. ,

co-honestě 1. oslavovati.
co-horresco, horruj — 3. spolu se

hroziti.
cohors, ortis, f. 1. ohrazené místo;

ohrada, dvůr; 2. dav, zástup; ko
horta, desátá část legie; c. praetória
tělesná stráž; —es auxiliariae po
mocné sbory spojenecké, urbanaeměstskáposádka© bezpečnostní,
vigilum sbor hasičů.

cohortátič, onis, f. povzbuzení.
cohortor 1. povzbuzovati.
co-inguině 1. spolu poskvrňovati,

zneuctívati.
co-itič, onis, f. (coěo)sejití se, spolčo

vání se, úmluva.
co-itus, čs, m. obcování (pohlavní).
Colchis, idis, f. (terra) Kolchis, kra

jina na východ od Černého moře;
Colchus 3.—Colchicus 3. kolchidský;
Colchř Kolchiďané; Colchis, idis, f.
kolchidská, Kolchiďanka (Medea).

colěns, entis, m. ctitel.
*colica, ae, f. žaludeční křeče, střevní

na.
col-(con)-labefactě 1. zviklati.
col-(con)-labe-fió, fierř, factus sum

viklati se, káceti se, řítiti se, kle
satl.

col-(con)-lábor, Iapsussum 3.=colla
befio.

col-(con)-lacerátus 3. rozsápaný.
col-(con)-lacrimátič, onis, f. prudký

pláč.
col-(con)-lacrimě 1. rozplakati se.
colláre, is, n. (collárium, i, n.) límec.
Collátia, de, f. město sabinské; Colla

tinus 3. kollatijský.
col-(con)-láti6, onis,f. (confero)1.sná

šení; c. signorum bitva; 2. snášení
peněz, příspěvek, dávka; 3. srovná
ní, přirovnání.

col-(con)-laudátič, onis, f. pochvala.
col-(con)-laudě 1. pochváliti, vy

chváliti.
col-(con)-lécta, ae, f. (pecunia) pří

spěvek na něco.

col-(con)-lecticius 3.odevšadsebraný.
col-(con)-lěctič, onis, f. sbírání, sbír

ka (kolekce).
col-(con)-léctus 3. sebraný, stručný.
col-(con)-leéga, de, m. spolu vyslaný,

druh v úřadě; soudruh, spolučlen;
*tovaryš.

col-(con)-légium, iř, n. sbor, druž
stvo, společenstvo, společné úřa
dování; *cech; akademická kolej,
universitní sbor, universita.

col-(con)-ITbertus, 7, m. spolupro
puštěnec.

collibet, libuit (libitum est) jest libo,
líbí se.

col-(con)-lido, si, sum 3. a) srážeti,
v pass. utkati se; b) rozbíjeti, roz
tloukati, rozmačkati.

col-(con)-ligátio, onis,f. spojení.
1. col-(con)ligo 1. svázati, 'spojiti,

spoutati; zdržovati, zadržovati.
2. col-(con)-liga,légř, léctum 3. (lego),

a) sbírati, snášeti, shromažďovati,
spínati; c. arma navis svinouti plach
ty; c. vasa sebrati nářadí, chystati
se k odchodu; c. sarcinas složiti na
jedno místo; orbem kruh utvořiti;
pulverem zvířiti; dohromady staho
vati, zužovati; se c. sraziti Se,
scvrkati se; b) přen. sbírati, shrno
vati, spočítati, vy—, uváděti; usuzo
vati, závěr činiti; c. animum, men
tem vzpamatovati se; získati si,
dosíci, dostati; iram pojmouti; frigus
nastydnouti; sitim dostati.

collimě 1. pokaženo z colli
toto.

col-(con)-lineč 1. dobře mířiti, tre
fiti.

col-(con)-lino, lev7,litum 3. potřísniti.
Collrnus 3. ležící při collis Ouirinalis.
col-(con)-Jiguefactus 3. rozpuštěný.
tcolliguěscě, !igu'—3. rozpouštěti se.
collis, is, m. návrší.
col-(con)-locátič, onis, f. umístění,

postavení, provdání.
col-(con)-locč 1.: 1. umístiti, stavěti,

rozestaviti, položiti (in insidiis do
zálohy); 2. přen. a) usídliti; místo
vykázati; c. filiam viro (nuptum)
provdati dceru za muže; b) peníze
ukládati, vydávati; c. spem in re
naději skládati do něčeho; se c. in
re zabývati se něčím; c) upráviti,
spořádati, zaříditi,
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col-(con)-locůtič, onis, f. rozmluva,
col-(con)-logulum, iř, n. rozmluva.
col-(con)-loguor, lociůtussum 3. roz

mlouvati, smlouvati se, jednati o ně
čem.

col-(con)-lices — —2. zářiti, stkvíti
se, lesknouti se.

colluctor 1. spolu zápasiti.
col-(con)-lidě, s7, sum 3. hráti (si)

s někým; býti tajně srozuměn.
collum, 7, n. krk, šíje, vaz.
col-(con)-lu6, uř, tum 3. vyplacho

vati, svlažiti.
col-(con)-lisič,

rozumění.
col-(con)-lisor, oris, m. spoluhráč.
col-(con)-lustró 1. osvětlovati, pro

hlížeti.
col-(con)-luvies, e7, f. špína, kal;

směsice, luza, chátra.
col-(con)-luvió, onis, f. = colluvies.
collybus, 7,m. [ř.] nádavek, příplatek.
collyra, ae, f. [ř.] podlouhlý chléb.
collyrium, iř, n. [ř.] oční mast.

. coló, coluř, cultum 3. a) vzdělávati
agros, pěstiti vitem; cultus 3. vzdě
laný, ob—, pěstěný; ozdobovati,
„zušlechťovati (tělo, duši). b) bydle
ti, obývati terram; chrániti, oblíbiti
si urbem. c) dbáti, hleděti si ně
čeho; c. memoriam zachovávati,
sacra konati oběti. d) ctíti, míti
v úctě; colendus 3. úcty hodný;
colere bene vitam dobře si žíti.

2. colo 1. prosívati sítem, procezo
vati.

onis, f. tajné do



colocásium, i7, n. [ř.] indický leknín. |
colčóna, ae, f. selka.
Colčóneus 3. kolonský, patřící v At

tice k dému Kolonos.
colónia, ae, f. statek na venku; osada;

-am deducere založiti osadu.
colonicus 3. osadní, osadnický.
colónus, i, m. rolník, nájemce, osad

ník, obyvatel.
+colophě, onis, m. vrchol, konec;

colopho(n) se říkalo jako pořekadlo,
že jest už konec.

Colophón, onis, f. město ionské sz.
od Efesu; Colophonius3. kolofonský;
Colophóniř Kolofoňané.

color, oris, m. 1. barva, pleť, krása,
sličnost; 2. vzezření, tvářnost, ráz,
stav; o řeči: barvitost, kolorit; za
barvení, nátěr.

colórátus 3. zbarvený,
osmahlý, pestrý.

colórč 1. barviti, zabarvovati, 1vy
krášliti.

coluber, bri, m. (-bra, ae, f.) had.
colubri-fer, a, um hady nosící.
cólum, T, n. sítko, cedítko.
columba, ae, f. holub, -ice.
columbTnus 3. holubí, *,,holubičí““.
columbulus, 7, m. holoubek.
columbus, 7, m. holub.
columella, ae, f. sloupek, pilířek.
colimen, inis, n. 1. trám, sloup, pilíř;

štít budovy. 2. přen. opora, záštita.
columna, ae, f. sloup, pilíř (i knih

kupecký, kde ohlašovány byly nové
knihy), *sloupec v knize; v plur.
sloupy, mezníky: Herculis.

columnárium, i7, n. daň ze sloupů.
colurnus 3. lískový.
colus, 7, (-is) f. m. kužel, vřeteno.
coma,ae, f. vlas(y), thříva koní a lvů,

chochol přílby; listí, klasy, květy
a pod.

cománs, antis vlasatý, listnatý.
comátus 3. vlasatý; Gallia c-a

transalpina.
com-, con-, ve slož. — cum.
1. com-bibě, bibř — 3. vpíti, vssáti

do sebe, pohltiti.
2. com-bibě, onis, m. společník v pití.
combůiro, ussř, ustum 3. (cum, uro)

spáliti, zničiti.
*combustič, onis, f. spálení, u—.
com-edě, ed, čsum 3. a) snísti, se

žrati, stráviti. b) prohýřiti, pro
marniti; se c. trápiti se, sžírati se.

comes, itis, m. f. 1. průvodce, -kyně,
druh, družka; účastník, společník;
vychovatel; v plur. průvod, družina.
2. *dvořan, šlechtický man, hrabě;
comitessa, ge, f. hraběnka.

comětěs, de, m. [ř.] kometa, vlasatice.
comicus 3. komický, veseloherní,

žertovný; c. poěta básník veseloher.
cominus víz comminus.
cómis, e vlídný, přívětivý, zdvořilý,

něžný, veselý.
comissábundus 3. hýřivý, táhnoucí

ve veselém průvodu.
comissátič, onis, f. hostina, hýření,

pitka (s veselým průvodem po
ulicích).

cómissátor, óris, m. hýřil, druh při
pitce.

barevný,

—
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comissor 1. hýřiti, po pitce vesele
se toulati.

comitás, atis, f. vlídnost, přívětivost,
laskavost.

comitátus, is, m. průvod, družina,
dvořané; *hrabství, území.

comitialis, e sněmovní; morbus c.
padoucnice; c. diěs den sněmování.

comitiátus, is, m. shromáždění ná
roda v komitiích.

comitium, i7,n. 1. místo pro komitie
u fora. 2. -ia, iorum, n.shromáždění,
sněm národa, komitie, c—a haběre
konati sněm.

*comitiva, ae, f. průvod, doprovod.
comitě (-or 1.) (do)provázeti; při

družiti se k někomu.
com-macul6 1. poskvrniti, potřísniti.
Commagene, čs, f. sv. část Syrie;

Commágéěnus3. kommagenský.
com-manipuláris, is, m. příslušník

téhož manipulu, spolubojovník.
com-mežtus, is, m. (meo) 1. volné

přecházení sem tam, styk. 2. dovo
lená (u vojska); dovoz, zásobovací
sbor; spíže, zásoby; -um intercludere
zameziti dovoz spíže.

com-memin?, isse dobře si pamato
vati.

com-memorábilis, e památný, pa
mětihodný.

com-memorátio, onis, f. připome
nutí, vzpomínka; zmínka, památka.

com-memorě 1. připomínati (si),
vzpomínati (si); zmiňovati se, vy
pravovati.

commendábilis,e hodnýdoporučení.
*commendátárius, 7, m. (commen

dator, oris, m.) komtur.
commendaticius 3. doporučující.
commenďaáti6, onis, f. zprostředko

vání; doporučení, přímluva; vzác
nost, obliba.

commendátor, oris, m. (—tri , icis,
f.) přímluvce, -kyně.

com-mendě 1. (mando) 1. odevzdá
vati, svěřovati; 2. doporoučeti; se
alci c. či iti se oblíbeným u—;
*zlepšovati (— e8mendo).

*comměnsiiró 1. spolu vyměřovati,
od—.

commentáriolum, náčrtek,
skizza; *zápisníček.

commentárium, i7, n. = commen
tárius, iř, m.

commentárius, iř, m. (comminiscor)
t.j.libert.zápis,-ek, záznam,deník.
2. -iř, -iórum, n. paměti, zápisky.
3. *výklad, komentář.

commentátio, onis, f. rozvažování,
rozjímání; c. mortis příprava k smrti;
tvýklad, úvaha, pojednání.

commenticius 3. nově vymyšlený,
smyšlený, vybájený; ideální.

1. com-mentor1.bedlivě přemýšleti,
uvažovati algd, de re; připravovati
se, cvičiti se; načrtnouti, napsati.

2. commentor, oris, m. vynálezce.
commentum, 7, n. smyšlenka, lež.
com-meč 1. a) scházeti se, docházeti.

b) přicházeti a od—, sem tam pře
cházeti; voj. jíti na dovolenou.

com-mercium, ii, n. (merx) 1. ob
chod, -ní styk; c. belli vykoupení
zajatců, jednání o mír. 2. právo ob
chodovati. 3. styk, jednání o něčem.

com-mercor 1. skoupiti
com-mereč, uř — 2. (spolu) si za

sloužiti, proviniti se.
com-mětior, měnsussum 4. vyměřiti.

srovnávati.
com-migró 1. vystěhovati se, při

stěhovatí se.
com-mr"lités, um, m. spoluvojíni,
com-militium, i7, n. vojenské přá

telství.
com-militó, onis, m. spolubojovník.
com-mináti6, onis, f. hrozba.
com-mingó — — 3. pomočiti, po

káleti.
com-minřscor, mentus sum (srv. me

mini) vymýšleti, vynalézati; smysliti,
nalhati; commentus 3. smyšlený, vy
lhaný.

comminor 1. algm vyhrožovati.
com-minu6, uř,itum 3. drobiti, roz

tříštici, rozbíti; umenšovati, oslabo
vatí, zdrtiti.

comminus (cum, manus) zblízka, muž
proti muži: pugnare; vlastní rukou,
osobně.

com-misceo, scuř, xtum 2. smísiti.
com-miserátió, onis, f. slitování,

útrpnost; vzbuzování soustrasti.
com-miseror 1. hořce litovati;

útrpnost vzbuzovati.
*commissarius, i, m pověřenec,ko

misař. .
com-missió, onis, f. závod, zápas;

*příkaz, uložení, komise.
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com-missum, 7, n.1. podnik, předse
vzetí; vina, zločin. 2. (svěřené) ta
jemství.

com-missira, ae, f. spojení, spára.
com-mittě, misi, missum 3.: 1. do

hromady svésti, spojíti, svazovati;
sváděti:pugnam, proelium. 2. a) do
pustiti se, páchati scelus, facinus.
b) zaviniti, dopustiti, při— (ut, ně).
c) něčemu propadnouti poenam,
multam. 3. svěřiti, odevzdati, pře
nechati, v nebezpečí (v šanc) vy
dati: se c. periculo vydati se v —,
se c. hosti měřiti se s —, se c. barba
ris odvážiti se mezi — a pod.; důvě
řovati.

com-modeě 1. přiměřeně, náležitě,
vhodně. 2. pohodlně; zdvořile,
laskavě.

com-moditás, tis, f. 1. přiměřenost,
vhodnost, obratnost. 2. pohodlnost,
výhoda.

com-modě 1. vhod upravovati: a) čí
niti něco po vůli, zavděčovati se.
b) (pro)půjčiti, přepustiti, dopřáti.

1. commodum právě.
2. commodum, 7, n. 1. pohodlí, po

hodlnost; 2. výhoda, prospěch, zá
jem; výsada, přednost; půjčený
předmět.

commodus 3. a) přiměřený, příhod
ný, náležitý. b) prc pěšný, výhodný,
pohodlný. c) přívětivý, ochotný.

com-mělior 4. uváděti v pohyb, pod
nikati.

com-monefacič,f €c7,factum 3. (pass.
—fio,fieri, factus sum) připomínati,
u— (s důrazem); upozorňovati.

com-moneš 2. — commonefacio.
com-moónstró 1. zřetelně ukazovati.
com-morátič, onis, f. prodlévání.
com-moror1. zdržovatise, meškati,

prodlévatí,
com-mětič, onis, f. pohyb, vzrušení;

c. animi vášeň.
com-mótiuncula, de, f. malá ne

volnost, churavost.
com-mětus 3. prudký, vášnivý, roz

čilený.
com-moveě, movř, motum 2. algm,

algd. a) pohybovatl někým, něčím;
c. castra dáti se na pochod, hostem
pohnoutí k ústupu; vyplašiti canes,
vynášeti: sacra, t. j. počínati oběť.
b) pohnouti, dojímati; znepokojo

vati, rozčilovati; pobuřovati, po
pouzetí; vzbuditi, způsobiti bellum;
commóotus3. dojat, pohnut, zarmou
cen, rozčilen, zděšen.

commůne, is, n. obecnýstatek, obec;
—ia (loca), ium, n. veřejná místa,
veřejnost; in —e a) k obecnému
prospěchu; b) celkem, vůbec; c)
společně, veřejně (= in commin!).

commůnicátič, onis, f. sdělení,
udělení.

*commiůinicštor, oris, m. účastník.
commůnico 1. a) děliti se, sdíleti se

s někým o něco (algd cum alguo),
svěřovati se někomu s něčím, udíle
ti, dopřáti něčeho. b) smlouvati se,
společně se raditi; sdělení činiti, ozná
miti; c) *přijímati svátost oltářní.

. commiůinič 4. (důkladně) opevňo
vati, upevňovati, zajistiti, zabezpe
čití; *opatřiti na ochranu.

2. commůnič, onis, f. společenství;
*sv. přijímání.

commůnis, e 1. společný, (vše)
obecný, rěs c. společný, obecný
zájem; loca c—ia místa veřejná,loci
c—8s myšlenky obecné; spolkový,
společenský. 2. vlídný, laskavý.

commůnitás, čtis, f. společenství,
společnost; společenský smysl, vlíd
nost, laskavost; *obec, městský
úřad, c. civium městská rada.

commůniter společně,všeobecně.
com-murmuror 1. reptati.
com-mitábilis, e měnivý.
com-můitátič, ónis, f. změna, obrat,

střídání.
com-mito 1. a) změniti, zvrátiti;

v pass. změniti se. b) vyměniti, za
měniti.

cčdMě, compsi, comptum 3. (co—emo)
pořádati, zdobiti, (vlasy) česati.

comoedia, ae, f. [ř.] komoedie,
veselohra.

comoedus, T,m. [ř.] komický herec.
com-paciscor, pactus sum 3. uzaví

rati smlouvu; compacto (abl.) podle
úmluvy.

com-páctio, onis, f. složení.
com-pactus 3. složitý, zavalitý; stla

čený, hustý.
com-pages, is, f. (pango) sroubení,

vazba; stavba, ústrojí.
compag8, inis, f. spojení, sloučení,

stavba.





com-pár 74 com-plicó

com-pár, paris (navzájem) stejný,
rovný; j. subst. m. f. druh, družka.

comparábilis, e přirovnatelný.
comparátič, onis, f. 1. příprava,

opatření, sestrojení; 2. srovnávání,
přirovnání, tzávodění; úmluva.

comparátívus 3. přirovnávací.
1comparcě, persř — 3. našetřiti.
com-páreě, uř — 2. objevovati se,

býti tu.
*comparitás, atis, f. rovnost.
*compáritič, onis, f. objevení se, do

stavení se, příchod.
. com-parč 1. a) chystati, připra
vovati, opatřovati; připravovati,
chystati se k něčemu algd; sbírati,

—

získati, zjednávati. b) zaříditi, upra
viti, zříditi.

. com-par8 1. (com-par) 1. stavěti
dva k sobě, proti sobě. 2. srovná
vati, při— někoho s někým, klásti
na roveň, se c. měřiti se; v mysli
srovnávati, uvažovati; c. provincias
dohodnouti se, rozděliti se o pro
vincie.

com-pásc, —pástum 3. spolu pásti.
compáscuus, 3. ager obecní pastvina.
*compater, tris, m. kmotr.
*compatior, passus sum 3. míti s ně

kým soucit.
compellátič, onis, f. oslovení, do

mluva.
1. com-pellě 1. a) někoho osloviti,

promluviti k—; 2. domlouvati,
plísniti, spílacti; viniti, nařknouti.

2. com-pello, pulř, pulsum 3. a) shá
něti, v—, za—; zaplašovati, tísniti,
v tíseň uváděti. b) doháněti, nutiti,
pohnouti.

compendiárius 3. krátký, výhodný.
compendium, iř, n. (pendo) úspora

při vážení; 1. zisk, výhoda, 2. úspora
času, zkrácení (cesty), kratší cesta.

com-pěnsátič, onis, f. vyvážení; vy
rovnání, výměna.

com-pěnsčě1. vyvážetí proti sobě, vy
rovnati, nahraditi.

comperendinátus, is, m. (—i0,onis,
f.) odročení soudního nálezu na
třetí den.

comperendino 1. odročiti soudní
nález na 3. den, sporné strany na
3. den obeslati.

comperió, perř, pertum 4. (jistě) zvě
děti, shledati, zjistiti algd, de re—

MJ

ab, ex alguo; comperto (abl.) když
se zvědělo, že...; compertus3.jistý,
zjištěný, usvědčený.

com-pěs, pedis, f. (v sing. jen abl.)
pouta na nohy.

com-pescě, pescuř.— 3. držeti v me
zích, krotiti, potlačovati.

*competens, entis vhodný, pří—, ná
ležitý, příslušný.

competIítor, toris, m. (-trix, Tcis,f.)
spolužadatel(ka), spoluuchazečíka);
soupeř, soupeřka.

com-petě, i7, tum 3. a) spolu spěti
k cíli, setkávati se, shodovati se,
společně se ucházeti.b) býti schopen
něčeho, stačiti na něco; hoditi se,
*příslušeti.

com-pFlátio, onis, f. loupež, vyko
řistění.

com-pflě 1. oloupiti, vy—, vyko
řistiti, vykrásti; *vybrati, sestaviti
z něčeho, kompilovati.

com-pingě, pěg?, paáctum 3. (pango)
1. stloukati, sbíjeti, pevně spojo
vatl. 2. sháněti na hromadu.

compitálicius 3. týkající se kompi
talií.

com-pitális, e příslušný k rozcestí,
rozcestí; -ia, ium, n. slavnost Larů
na rozcestích.

compitum, 7, n. (peto) rozcestí, kři
žovatka.

complaceč; uř, itum 2. zalíbiti se.
com-pláně 1. srovnati se zemí.
complector, plexus sum 3. (plecto)

1. objímati, k sobě vinouti, svírati.
2. a) zaujímati, obklopovati, svlraci
v prostoru, pojmouti do sebe, za
hrnovati, obsáhnouti; horam c—]vy
užíti hodiny. b) slovy shrnouti; vy
jádřiti, vystihnouti, pochopiti. c)
horlivě se něčím zabývati, oblíbiti
si, podporovati.

complementum, 7,n. doplněk.
com-pleč, plěvi, pléětum2. a) naplňo

vati, do—, vy—, pře—, hustě obsa
diti, zabrati collem castris. b) hojně
opatřiti, zásobiti; doporučiti, vykonati;čas.projíti,| dokonati;
completus 3. plný, ú—.

complexió, onis, f. objetí, spojení.
complexus, is, m. objetí, náruč;

láska, přízeň.
com-plicóo 1. složiti; — dtus 3. ne

jasný, zmatený.
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+complódě, sř, sum 3. maniis ruce
spínatl, prudce srážeti.

complórátič, onis, f. (—tus, ús, m.)
hlasitý nářek, usedavý pláč.

com-plóro 1. hlasitě naříkati, opla
kávati.

com-pliůres,
mnoho.

com-pěně, posuř, positum 3. a) sklá
dati, sestavovati, spojovati; c. exer
citum stahovati, soustřeďovati, vela
svinovati; protivníky proti sobě sta
větl, srovnávati, při— algd cum
algua re, alci rei. b) v celek spojo
vati, tvořiti, urbem založiti; oratio
nes a pod. skládati, spisovati; foedus
c. ujednati, umluviti; vymysliti, na

um| několik,| dosti
strojiti dolum; ex composito podle.
úmluvy. c) spořádati, sestaviti ordi
nes, legiones; c. vultum upraviti tvář,
tvářiti se; compositus 3. strojený,
na—, upravený; compositus ore
s tváří (uměle) klidnou; k odpo
činku uložiti, pohřbíti cinerem;
schovati, spořádati, zaříditi; compo
sita, Orum, n. spořádané, klidné po
měry; urovnati, ukliditi, utišiti.

com-portě 1. snášeti, svážeti.
compos, otis 1. mocen čeho; c. mentis,

animi kdo jest při rozumu, při
smyslech. 2. účasten něčeho; c. voti
kdo došel splnění přání.

com-positič, onis, f. složení, slože
nina, spořádání, sestavení, z(a)ří
zení; urovnání, na—, smír.

compositor, oris, m. pořadatel, skla
datel.

compositus 3. a) složený, sestavený,
urovnaný, spořádaný. b) k něčemu
způsobilý; (na)strojený, líčený. c)
usazený, klidný.

com-pětáti8, onis, f. pitka.
*compotisticus 3. početní, počet

nický.
*compětě 1. společně popíjím.
com-pětor, čris, m. společník při

pitce.
com-pránsor, oris,m.spolustolovník.
com-precátič, onis, f. modlitba, vzý

vání.
com-precor 1. algm modliti se, vzý

vati.
com-prehendě, hendř, hénsum 3. a)

dohromady sebrati, sepnouti; přen.
v sobě zahrnovati, obsáhnouti; slovy

zahrnouti, vy(po)čísti, vylíčiti. b)
chápati se někoho, chytiti, zajmouti,
zatknouti; c. manum vzíti za ruku;
dopadnouti, postihnouti, zachvátiti;
c. ignem chytnouti, vzplanouti; po
chopiti, postřehnouti.

comprehensibilis, e pochopitelný.
compreheénsič, óonis,f. 1. spojení,

souhrn; obvětí, perioda. 2. ucho
pení, přistižení.

com-préndě, dř, sum 3. =
hendo.

compresse krátce.
compressič, onis, f. stisknutí, stla

čení. stručnost,
tcompressor, oris, m.

*kompresor.
*compressčrium, 7, n. stlačení.
compressus, is, m. stisknutí, objetí.
comprimě, pressř,pressum 3. (premo)

1. stisknouti, stlačiti, oculos zatla
čiti, ordines řady dohromady sraziti.
2. zadržovati, překaziti, potlačo
vatí; zatajiti, utišiti; zneuctíti, svésti
(dívku).

com-probátio, f.
uznání.

com-probě 1. a) schvalovati, uzná
vati (za dobré). b) potvrditi, do
kázati.

com-prómissum, 7, n. vzájemná do
hoda.

com-prómittě, misi, missum 3. vzá
jemně se dohodnouti (před smírčím
soudcem); vzájemně učiniti slib,
smlouvu.

comptus 3. upravený, ozdobený.
com-pungě, nxř, netum 3. popíchati,

tetovati.
+eomputátio, ónis,f. počítání, počet,

vý—.
com-putě 1. počítati, spočísti, vypo

čísti, súčtovati.
Cóomum, č, n. město v severní Italii

při jezeře komském; Comensis, e
komský.

conámen, inis, n. pokus, námaha,
úsilí; rozmach, podpora.

cóonátum, 7, n. pokus, podnik.
coónátus, iis, m. pokus, podnik, úsilí.
con-caeděs, ium, f. záseky.
con-cale-facio, fěc7, factum 3. (pass.

—fio, fierř, factus sum) oteplovati,
zahřívati.

con-calěscě, caluř —3. rozehřívati se,

compre

utlačitel;

schválení,
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con-callésco, callu?7— 3. dostati mo
zoly; zchytřeti, zmoudřeti.

tconcamerátič, ónis, f. sklenutí,
pře—.

Tconcameró 1. překlenouti, zbudo
vati.

*concavitás, atis, f. klenba, dutina,
vyhloubení.

con-cavě 1. vyhloubiti, zakřiviti.
concavus 3. vydutý, vzdutý, zakři

vený.
con-cedě, cess?, cessum 3.: 1. a) ustu

povati, odcházeti, vzdalovati se,
zmizeti; pominouti. c. de vita roz
loučiti se se světem. b) přen. v jiný
poměr přejíti; c. in nomen alcis jmé
nem s někým splynouti, c. in sen
tentiam, in condiciones přistoupiti
na—; in dicionem c. přejíti v moc
něčí, podrobiti se; ustoupiti, dáti
přednost, nevyrovnati se někomu;
odpustiti, prominouti; foto c. ze
mříti. 2. přech. odstoupiti, po—,
ponechati, pře—; povoliti, při
pustiti, do—, popřátí; c. algm se
natui k vůli senátu někomu dáti
milost; c. suum dolorem rei publicae
k vůli obci upustiti od—.

con-celebró 1. společně oslavovati,|
rozhlašovati.

con-cénátič, onis, f. společné "hodo
vání.

con-centič, onis, f. společný zpěv.
*concentró 1.soustřediti, končentro

vati.
con-centus, Gs, m. 1. společný zpěv,

souzvuk, soulad. 2. souhlas, shoda.
con-ceptič, onis, f. (—ceptus, is, m.)

přijetí; početí plodu; *conceptio
(conceptus) anim] nápad, myšlenka,
mínění.

*concerno, crévř,crétum 3. algm (spo
lečně) k někomu hleděti, někoho
se týkati, k němu se vztahovati;
smísiti.

con-cerpo, cerpsř, cerptum 3. roz
trhati.

con-certátio, onis, f. hádka, spor,
závodění.

con-certátor, oris, m. protivník, sok.
con-certátorius 3. hádavý.
con-certě 1. zápasiti, závoditi.
concessi5, onis, f. (—concessus, iis,

m). postoupení, dovolení.
concessii se volením, s milostí.

concha, ae, f. [ř.] 1. lastura, škeble,
mušle, roh Tritonův, skořápka; 2.
perla, nach; 3. nádobí lastuře po
dobné.

tconchátus 3. podoby mušle; perle
ťový.

conchyliátus 3. nachový.
conchyýlium, i7, n. [ř.] ústřice; červec

nachový, nach.
. concidě, cidr — 3. (cado) 1. spad
nouti, skáceti se, zřítiti se, shrou
titi se; klesnouti, omdleti; c. macié
spadnouti se; 2. podlehnouti, za
niknouti; ustávati, utišiti se (bellum,
ventus); klesnouti na mysli, zmalo
myslněti.

2. concTdě, cidi, cřísum 3. (caedo)
1. rozrážeti; rozsekati, prosekati;
pobíti, na—,zbíti; 2. poraziti, zničit.

concie8 — — 2. concio, řv?, Itum 4.
(cieo) 1. shromážditi, svolati, při—;
2. popohnati, v pass. prchati, pá
diti; concitus 3. vypuštěný, rychlý,
prudký; 3. pobouřiti, popuditi;
způsobiti, vyvolati bellum.

conciliábulum, 7, n. shromáždiště,
hřiště.

conciliatio, onis, f. 1. sjednocení;
2. naklonění mysli, náklonnost; zís
kání si gratiae.

conciliátor, oris,
prostředník.

conciliátricula, ae, f. prostřednice.
conciliátrTx, řcis, f. prostřednice,

svůdkyně.
conciliátus 3. spřátelený, oblíbený

alci; nakloněný někomu.
conciliě 1. a) spojovati; sbližovati,

nakloňovati, přítelem činiti, získá
vati, vábiti, doporučovati; b) způ
sobiti, zjednatí, vytvořiti, opatřiti.

concilium, i, n. spojení; schůze,
shromáždění, sněm, spolek; *cír
kevní sněm, koncil.

con-cinnitás, atis, f. uměléspořádání,
souměrnost.

concinně 1. ladně hromaditi, urov
návati.

con-cinnus 3. a) umělý, ladný, lepý;
ozdobný, souměrný; b) povolný,
úslužný.

con-cin5, cinuř — 3. (cano) 1. společ
ně zpívati, spolu se ozývatl; 2. sou
hlasiti, shodovati se; 3. opěvova
ti, oslavovatí.

-A

m. zjednavatel,



concionátor

conclionátor, viz contiondtor.
con-cipio,cepř, ceptum 3. (capio) 1.do

hromady sebrati; přen. slovy shr
nouti, v určitá slova sestavíti, pro
nésti, vyjádřiti „slavnostně ohlásiti;
2. a) v sebe pojmouti, nabývati;
c. ignem vznítiti se, rozohniti se,
nadchnouti se; o ženách: počíti;
b) pochopiti, porozuměti, předsta
viti si; zamýšleti, míti v plánu; 3. po
ciťovati, cit pojmouti (odium, iras),
toužiti po něčem thalamos, maiora;
4. utržiti si (nehodu); v pass. Ipěti
na něčem.

concisus 3. ořezaný; úsečný.
con-citátič, čnis, f. rychlý pohyb,

vzrušení, pobouření; shon, sběh,
vzpoura.

con-citátor, oris, m. buřič, strůjce.
con-citatus 3. kvapný, pobouřený,

hlučný.
con-citě 1. (cieo) 1. kvapně sháněti,

svolávati, prudce poháněti; eguo
concitato (vehi) tryskem; c. telum
vystřeliti; v pass. hnátí se, řítiti se;
2. roznítiti, rozbouřiti odio, metu,
dolore algm; způsobiti, vyvolati;
pugna —atur boj se svede.

concitor, oris, m.—concitator.
*concivis, is, m. spoluobčan, krajan.
con-clamáti6, onis, f. hlasité volání,

křik.
con-clámě 1. svolávati, hlučněvolati,

křičeti, ohlásiti; vasa c. dáti rozkaz
k dalšímu pochodu; hlasitě oplaká
vati mrtvé.

con-cláve, is, n. (clavis) světnice,
pokoj, sál; gen. plur.i tconclaviorum.

con-clůdě, sř, sum 3. (claudo) 1. zaví
rati, sevříti, zahraditi; 2. a) obsáh
nouti něco, shrnouti; v pass. býti
obsažen v něčem; b) něco skončiti,
uzavříti; 3. závěry činiti, dovozovati.

con-clúsič, onis, f. uzavření, sevření,
obklíčení; zaokrouhlení, konec, zá
věr.

con-cliisiuncula, ae, f. závěreček.
con-color, oris stejnobarevný.
con-cogu6, xi, ctum 3. náležitě uva

řiti, stráviti; přen. a) dáti si něco
líbiti, strpěti; b) zrale uvážiti.

con-cordia, de, f. svornost, jedno
myslnost; přen. svorní přátelé; sou
hlas, soulad; tsoudržnost, přitažli
vost.

70 concustědič

Concordia, ae, f. bohyně Svornosti.
concorditer svorně.
concordě 1. souhlasiti, shodovati se;

sjednotiti se.
con-cors, dis (cor) svorný, souhlasný.
con-crédé, did;, ditum 3. svěřiti, dů

věrně sděliti.
con-cremě 1. spáliti.
con-crepě, u; — 1. silně chřestiti,

řinčeti, něčím algd, adera cymbály;
c. digitis luskati; dáti zavzníti, ozý
vati se.

con-crésco, crévi, tum 3. a) srůsti,
sraziti se, ztuhnouti, zhoustnouti;
(srůstáním) se tvořiti, vyvstávati;
b) concretus 3. srostlý, ztuhlý, zhuš
těný, sražený; sražením vzniklý;
Ipící na něčem; concrétus glaciě
zamrzlý. :

con-crstič, onis,f. zhoustnutí, hmot
nost.

concubina, de, f. souložnice.
concubinus, 7, m. souložník.
concubitus, tus, m. soulož, pářeníse.
concubius 3. nocte —ič za hluboké

noci.
con-culco 1.

ztýrati.
con-cumb6, cubuř,—itum3.lehnouti

si s někým, k někomu.
con-cupiens, entis dychtivý.
con-cupiscě, cupi:(—.v), 'tum3. tou

žiti, dychtiti po něčem; přáti si,
míti chuť na něco algd.

con-curr©, (cu) curr., cursum 3. a)
sbíhati se, shlukovati se, společně
se hnáti; b) sraziti se, vraziti do
(na) sebe; utkati se bojem, učiniti
útok; c) současně se přihoditi;
*shodovatí se.

con-cursátič, onis, f. sbíhání se,
harcování, cestování sem tam.

concursátor, oris, m. harcovník.
con-cursič, onis, f. setkání se.
con-curso 1. a) sbíhatl se, sem tam

pobíhati; voj. harcovati, dorážeti;
b) navštěvovati, jezditi po —domos.

con-cursus, is, m. 1. sbíháníse, sběh,
shluk, srocení; 2. vrážení do (na)
sebe, srážka, útok; 3. společná čin
nost.

tconcurvě 1. zcela zkčiviti.
concussič, onis, f. otřes, otřesení;

*c. gentium stěhování národů.
concustodio 4. společně hiídati.

podupati, pošlapati;
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con-custodTtus 3. pečlivěhlídaný.
con-cutič, cuss], cussum 3. (guatio)

1. rozbíjeti o něco, narážeti něčím
o sebe frameas; 2. třásti něčím,
potřásati, algd; arma c. mávati,
eguos popohnati, fores bušiti do—,.
undas rozbouřiti; se c. zkoumati se;
3. přen. otřásti něčím, zviklati,
oslabiti; rozechvěti, polekati.

condecet= decet.
con-demnátor, óris, m. žalobce, jenž

působí odsouzení obžalovaného.
con-demně 1. (damno) 1. odsouditi,

pokutovati, capitis (—te), de repe
tundis; způsobiti odsouzení. 2. přén.
odsuzovati, viniti.

con-děnsus 3. hustý, hustě sražený.
*conděscendě, ndř, nsum 3. pouštěti

se dolů; vyhovovati, povolovati, po
máhati.

con-dici6, ónis, f. (condico) 1. do
hodnutí se, ujednání, smlouva; přen.
svatební smlouva, sňatek, nevěsta;
2. nabídka, návrh, podmínka; ea —e
s tou podmínkou; 3. úkol, určení,
povolání; poměry, okolnosti, stav;
c. loci povaha místa; condicionatirae
přirozený stav.

con-dřc, x7, ctum 3. umluviti, ujed
nati něco.

condimentum, 7, n. koření.
condió 4. kořeniti, balsamovati; *con

dire saccharo sladiti cukrem; přen.
něcozpříjemniti, zmírniti, vykrášlici.

con-discipulátus, čs, m. spolužáctví.
con-discipulus, 7,m. spolužák.
con-discó, didicř — 3. důkladně se

(na)učiti.
conditič, onis, f. kořenění, nakládání

(ovoce).
conditřvus 3. vhodný k uložení.
conditor, čris, m. (condo)zakladatel,

původce; spisovatel, skladatel.
conditěrium, ii, m. (condo)hrobka,

náhrobek.
+tcondTtůra, ae, f. kořenění; *koření.
conditus 3. (condio) kořeněný, chut

ný, lahodný.
con-dóě, didi, ditum 3. a) v celek spojo

vati, založiti, vystavěti; b) přen.
založiti gentem, zříditi, upraviti jura,
sepsati carmen, opěvati bella; c) skli
díti messes, frumentum; uložiti, scho
vati ensem; ale ensem c. in pectore
vraziti do—; uvězniti, pohřbíti;

čas ztráviti, zakončiti; schovati,
skrýti, za—, zastříti.

con-doce-facič, fecí, factum 3. vy
cvičiti.

condoceč, u7, — 2. společně poučo
vati.

con-dolěscě, doluj —3. pocítitl prud
kou bolest.

con-donátič, onis, f. darování.
con-dóně 1. a) darovati, rozdati;

prominouti,sleviti; přenechati, pře
pustiti; b) přen. obětovati se, vitam;
upustití od něčeho iram, scelus
(k vůli někomualci); condonáre algm
alcui darovati někomu život k vůli
někomu (jinému).

con-dormič 4. pevně usnouti.
con-důco, důxi, ductum 3. a) shro

mažďovati, stahovati, sbírati; b) na
jimati, zjednávati (za mzdu, plat);
c. numměósvypůjčovati si; conducti,
Orum, m. námezdné vojsko, žold
néři; c) condůcit (neos.) jest na pro
spěch, v zájmu něčím.

con-ducticius 3. námezdný.
con-ductič, ónis, f. nájem.
con-ductor, óris, m. nájemce, pod

nikatel; *svodič na elektrickém
stroji.

*conductus, is, m. průvod, dopro
vod, kondukt.

con-duplico 1. zdvojnásobniti.
có-nectě, nexuř,nexum, 3. a) splétati,

spojovati; cónexus 3. spojený, sou
vislý; b) přen. spojovati, k sobě řa
diti, skládati, do něčeho zaplésti.

*cónexič, onis, f. spojení, vazba.
confábulor 1. společně vykládati,

hovořiti s někým.
cón-farreč 1. manželstvím spojiti.
con-fectiě, onis, f. zhotovení, do

končení; zničení, žvýkání; skládání,
spisování, libri; *přípravek.

coón-fector, oris, m. hotovitel, doko
natel, ničitel.

con-fercič, —tum 4.nacpati, stěsnati.
con-fero, ferre, tulí, látum 1. a)

snášeti, svážeti, dopravovati na
jedno místo; c. capita sestrkovati;
přen. spojovati, shrnouti; sháněti,
odváděti, pecuniam, tributum, při
spívati; confert prospívá, napomáhá;
b) arma, signa, manus c. cum alguo
utkati se, sraziti se bojem; signis
collatis v řádném boji; pedem, gra
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dum c. utkati se v boji, v zápase;
collatopede pugnare muž proti muži;
c. castra castris utábořitl se vedle
nepřátel; c) srovnávati, přirovnávati
algm cum alguo, alci; c. consilia
raditi se; 2. a) dopravovati něco
někam; se c. odebrati se, uchýliti se,
někam společně vyraziti; se c. ad
amicitiam, ad studia obrátiti se,
oddati se; beneficia c. in algm za
hrnouti dobrodiním; b) proměniti
corpus; c) svalovati (vinu); d) stano
viti na určitou dobu, odložiti; e)
svěřiti někomu algd c. in algm; f) vy
nakládati, obraceti na něco; udělo
vati, propůjčiti.

confertim stěsnaně.
con-fertus 3. stěsnaný, naplněný;

hustý, shluklý; nacpaný, vrchovatý.|
con-fervěscě, buj —3.rozpalovati se.
coOnfertim stěsnaně.
con-fertus 3. stěsnaný, naplněný;

hustý, shluklý, nacpaný, vrchovatý.
*confessárius, 7 m. zpovědník.
con-fessič, onis, f. doznání, přiznání

se, vy—, "zpověď.
*cčnfessor, oris, m. vyznavač; zpo

vědník.
conféstim ihned, okamžitě.
conficiens, entis působící, tvořící.
con-ficič, feci, fectum 3. a) udělati,

vydělati, zhotoviti, vyráběti; vyko
nati; bellum c. skončiti, scelus spá
chati, librum sepsati, viam uraziti,
hiemem ztráviti; hieme confect3 když
uplynula; b) sebrati, opatřiti; c.
eguites do pole postaviti; způsobiti,
zjednati; připraviti, sehnati, uzpů
sobiti; ex guo conficitur z čehož vy
plývá; c) rozemlíti, rozdrtiti, strá
viti; zničiti, promarniti; vyčerpatí,
ztýrati, vysíliti; doraziti, dobíti, po- |
drobiti; confectus 3. vysílený, schvá
cený.

confictič, onis, f. (fingo) smyšlenka.
con-fiděns, entis důvěřující;důvěřivý;

drzý, opovážlivý; smělý.
con-fidentia, ae, f. důvěra; drzost,

opovážlivost.
cón-fido, fisus, sum 3. důvěřovati (si),

spoléhati; býti si něčím jist.
con-figě, xř, xum 3. sbíjeti, stloukati;

skláti, probodnouti, ochromiti.
coóon-fing8, nxř, ctum 3. vytvořiti, vy

mysliti si.

79 *confráter

coón-finis, e sousední, příbuzný.
cón-finium, iř, n. hranice, rozhraní.
cón-fi6, fierT— býti vykonán, sehnán;

cónfit stává se, daří se.
con-firmátič, onis, f. upevnění,

útěcha, povzbuzení; výrok.
con-firmátor, óris, m. ručitel.
con-firmátus 3. zmužilý,statečný.
con-firmě 1. upevniti, utužiti; přen.

posíliti, zabezpečiti; povzbuditi, do
dati mysli c. animos militum; sě c.
dodati si mysli; potvrditi, schváliti;
s jistotou tvrditi, dokázati; *pode
psati.

con-fisió, onis, f. důvěra.
con-fiteor, fessus, sum 2. a) vyznati,

doznati, přiznati se, doznání uči
niti; b) vyjeviti, prozraditi; confessus
3. přiznavší se, přiznaný; prohlásivší
se za něco.

tconflagrátič, onis,f. shoření, požár.
cón-flagró 1. shořeti, býti zničen.
con-flictič, onis, f. srážka, hádka.
con-fiTetě 1. (fligo) srážeti; v pass.

sraziti se, utkati se, bojovati; zá
politi cum adversča fortuna; v pass.
býti sklíčen, sužován, trpěti.

con-flictus, us, m. srážka.
cón-flig5, flixi, fllctum 3. vraziti do

sebe, sraziti se, utkati se, zápasiti:
proelio, acie c. cum alguo; navibus
c. svésti bitvu námořní.

con-fló 1. a) rozdmýcháti, rozníititi,
způsobiti; b) kovy slíti, tulíti, pře
taviti; peníze raziti; přen. sloučiti,
spojiti; c. aes alienum nadělati;
osnovati, spáchati iniuriam.

cóon-fluč, xi — 3. stékati se, sbíhati
se, soustřediti se; confluens, entis
m. (i v plur.) stok řek.

con-fodio, foódr, fossum 3. sraziti,
poraziti, prokláti, zničiti; úplně
zdrtiti.

con-formátič, onisf.útvar, spořádání.
*conformis, e shodný, stejnorodý.
*conformitás, atis, f. stejnorodost.
con-formě 1. vytvořiti, utvářeti;

vzdělávati, vycvičiti.
*confortátor, oris, m. utěšitel.
*confortě 1. utěšuji, dodávámútěchy.
1confoveč, fovř, fotum 2. společně

zahřívám, pěstuji, podporuji.
confragosus 3. (frango) nerovný,

drsný.
*confráter, tris, m. spolubratr.



con-fremě

cón-fremě, u? — 3. společně hlučeti,
reptati.

coón-frico — — 1. potříti, natříti.
con-fringo, fregi, fractum 3. zlomiti,

rozbíti; zničiti, zmařiti.
con-fugič, fugr — 3. utéci se někam,

k něčemu sáhnouti.
confugium, iř, n. útočiště.
coón-fundě, fůdř, fusum 3.: 1. slíti,

smísiti; 2. a) spojiti, sloučiti, v pass.
splynouti; b) zmásti, uvésti v ne
pořádek; c. discrimen nedbati roz
dílu, foedus porušiti; c) znetvořiti,
zohyzditi; d) zmásti na mysli, *za
hanbiti; v pass. ztratiti hlavu.

cónfiisič, onis, f. spojení, sloučení;
zděšení, zmatek, *zahanbení, hanba.

*confistvě ve zmatku, nepříslušně.
confisus, 3. spletený, zmatený; zoha

vený.
con-futě 1. udusiti, utlumiti;

vrátiti, *odmítnouti, zatratiti.
con-geló 1. zamrznouti, ztuhnouti,

vy

ztvrdnouti; přech. či iti tvrdým,.
sraziti.

con-gemino 1. zdvojiti.
„con-gemiscě, gemu!f — 3. zalkati,

zavzdychnoutí.
conger, gri, m. [ř.) mořský úhoř.
congeriés, eř, f. (gero) snůška, hro

mada, hranice, směs.
con-gero, gessř,gestum 3. a) snášeti,

nakupiti, (na)hromaditi; c. scuta
naházeti, viaticum sehnati, tela me
tati; b) vystavěti, zříditi; c) c. in
algm beneficia, maiedicta někoho
(něčím) zahrnouti; c. crimen in algm
sváděti vinu.

con-gesticius 3. nasypaný.
con-gestus, čs, m. hromadění, hníz

dění, hromada.
congiárium, iř, n. dar (olej, víno,

peníze).
congius, i7, m. míra na tekutiny,

asi 3'/,l.
con-glació 1. zamrznouti.
con-glóbátič, onis,f. shluknutí.
con-globě 1. sbaliti v klubko, za

kulatiti; v pass. sraziti se v dav,
spojiti se.

con-glútinátič, onis, f. sklížení, spo
jení..

con-gliitině 1. slepiti, pevně spojiti.
con-grátulor 1. vzájemně si blaho

přáti.

80 con-lugális

con-gredior, gressus sum3. a) setkati
se, spojiti se; b) utkati se bojem,
slovy; hádati se.

con-gregábilis, e družný.
con-gregátió, onis, f. sdružování,

společenský pud; spojení; *shro
máždění, kongregace.

con-gregóo 1. (grex) shromažďovati,
sdružovati; spojiti, shrnouti; se c.
nebo v pass. shluknoutí se.

con-gressič, čnis, f. schůzka, styk;
tutkání, srážka.

con-gressus, is, m. 1. schůzka, styk;
2. utkání se, boj, srážka.

congruens, entis shodný, vhodný,
přiměřený, jednohlasný.

congruentia, de, f. šhodnost, sou
měrnost,

congru6, uř — 3. (ruo) a) v jedno
spadati, shodovati se, současně se
udáti; b) hoditi se, srovnávati se,
souhlasiti.

congruus 3.—congruens, viz congruč.
con-icič, řěcí, iectum 3. (iacio) 1. na

hromadu (na)házeti, nanésti; tela,
lapides c. metati; přen. domýšleti se,
uhodnouti, vyložiti; 2. a) (na)házeti;
gladium vraziti; přen. vrhnouti, na
někoho mířiti, sváděti; b) prudce
vrhnouti, ukliditi; c. in fugam za
hnati; se c. utéci se, přidati se k ně
komu; alguem c. in metum nahnati
strachu.

con-lectió, onis, f. metání, střílení;
sestavení, výklad.

con-lecto 1. dohadovati se, domýš
leti se; často==conició.

con-iector, óris, m. vykladač (snů),
hadač.

con-iectůra, de, f. domněnka, dohad,
výklad.

con-iectiůralis, e zakládající se na
dohadu.

con-iectus, as, m. snášení, společné
střílení; venire in — um přijíti na
dostřel; c. oculorum upření.

coónifer, a, um (coóniger, a, um) šišky
rodící.

*coniothéca, ae, f. stěna prašníku
(prašníkového pouzdra).

co-nitor, nixus (nisus) sum 3. a) opí
rati se, vzpírati se; s námahou
vstávati, stoupati; poroditi; b) na
máhati se, usilovati oč.

con-iugális, e manželský.
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*coniugátiG, onis, f. časování.
con-iugator, oris, m. snoubitel.
con-iugium,i:, n. sňatek, manželství;

přen. manžel(ka).
con-iugó 1. spřáhnouti ve jho, spojiti.
con-iiincte společně, přátelsky, dů

věrně.
con-iúnctim společně.
con-iúnctio; onis, f. 1. spojení, jed

nota, spolek; 2. svazek přátelský,
příbuzenský; 3. spojka.

con-iúnctus 3. spojený, připojený,
sousední, hraničící; blízký, nastá
vající; přátelský, příbuzný. —

con-iungě, iunxi, iunctum 3. a) spojo
vati, připojovati, slučovati; c. dextras
podati si, c. castra castris vedle
tábora se utábořiti; c. dictis facta
hned po slovech vykonati čin a
pod. o nepřetržitém pokračování;
b) získati si někoho: c. sibi amicitid,
se c. provdati se; c. bellum společně
věsti, conubium uzavříti sňatek,

con-iůúnx, ugis, m. f. 1. choť, manžel
(ka), snoubenec (nka); 2. f. milenka,
samice.

con-iůrátio, onis, f. společná přísaha,
spiknutí.

con-iúro 1. společně přísahati, pří
sahou se zavázati; spojiti se, spik
nouti se, vzbouřiti se; coniůratus
3. zapřisáhlý, spiklý; —7, orum, m.
spiklenci.

co-nive6 — —2. oči zavříti, přimhou
řiti; ochabovati, pomíjeti.

conl- viz coll-.
*connumerčě 1. započítati, připočítati
Conón, onis,m.1.athénský vojevůdce.

2. hvězdář alex. doby.
coněopeum,', n. (—pium, i, n.) [ř.]

síťproti komárům,lože jí opatřené.
cónor 1. pokoušeti se, usilovati o něco.
conp- viz comp—.
con-guassáti6, onis, f. otřásání.
con-guasso 1. (guatio) roztřásati, sil

ně otřásati.
con-gueror, guestus sum 3. hlasitě

si stěžovati, naříkati algd, de re.
con-guestió, onis, f. hlučný nářek,

stížnost.
con-guestus, s, m.—=conguestio.
con-guiéscě, čv;, tum 3. odpočinoutí

si, dojíti klidu; najíti v něčem klid,
spokojiti se něčím; zotaviti se; po
volovati, ustávati od čeho.

X cón-scribo

con-guTr6, gujsiví, guřsitum3. (guaero)
vyhledávati, shledávati, sháněti (se)
po někom, něčem); bráti, odváděti
na vojnu.

con-guisitió, onis, f. vyhledávání,
shánění, odvod; *dobývání, dobytí.

con-guisitor, oris, m. verbíř.
con-guisitus 3. vybraný, hledaný.
conr... viz Corr..,
con-saepió, psi, ptum 4. ohraditi,

oplotiti; —tum, 7, n. ohrada.
con-salútátio,onis, f. pozdravení(se).
cóon-salůto 1. (společně, slavnostně)

pozdraviti, uvítati.
coóon-sáneésco,sánur — 3. uzdraviti se.
cón-sanguineus 3. pokrevný, pří

buzný; pokrevný příbuzný.
cónsangui itás, dtis, f. krevní pří

buzenství.
*consarcino 1. sešíti, spojiti.
con-scelerátus 3. zločinný; —us,

m. zločinec.
cóon-sceleró 1. zločinem poskvrniti.
cón-scendě, scendi, scensum 3. (spo

lečně) v(y)stupovati eguum, navem,
vylézati; dostoupiti něčeho.

coóon-scénsi6, onis, f. vystoupení.
cón-scientia, ae, f. a) (po)vědomost

o něčem spolu s jinými; b) vědomí;
svědomí (dobré, zlé); výčitky svě
domí.

con-scindo, scidi, scissum3. roztrhati.
cón-scio 4. býti si vědom, něčeho
algd.

con-scisc6, sciví, scitum 3. společně
se usnésti, ustanoviti, přívoditi; c.facinusdopustitise,© fugamdáti
se na útěk; c. sibi mortem spáchati
sebevraždu.

cón-scius 3. a) vědomý něčeho spolu
s někým; c-a turba, c-um agmen
srocený; j. subst. m. f. svědek,
svědkyně, důvěrník, společník (ice);
b) vědomý sobě něčeho (viny);
sebevědomý; c. animus zlé svědomí.

cón-scribillo 1. „,zmalovati'“.
coón-scribo, ps;, ptum 3. a) sepisovati,

zapisovati; b) voj. c. exercitum,
legiones bráti na vojnu, odváděti,
sbírati; zapsati v seznam občanů;
centurias zříditi; ustanoviti; c) za
psati v seznam senátorů; patres (et)
conscripti otcové a přísedící, otcové
shromáždění; d) spisovati, skládati
librum.
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con-scriptič, onis, f. sepsání, spis,
zápis.

con-secč, uj, ectum 1. rozsekati na
kousky.

coOn-secrátič, onis, f. zasvěcení, po —,
zbožnéní; prokletí.

con-secro 1. (sacer) 1. posvětiti, za—,
bohům obětovati; -Atus3. posvátný,
posvěcený; proklíti, do kletby dáti;
2. prohlásiti za božstvo; -atus 3.
zbožněný; 3. zvěčniti.

cOn-sectarius 3. důvodný, pádný;
-ia, iorum, n. důsledky.

consectatič, onis, f. honění, snažení.
*consectator, oris, m. horlivý stou

penec.
con-sectátrix, icis, f. horlivá stou“

penkyně něčeho.
cón-sectič, ónis, f. (seco) rozřezání.
con-sector 1. (seguor) provázeti,

(pro)následovati, stíhati, dostihnou
ti; pachtiti se, dychtiti po něčem
alad.

coón-seciůtič, onis, f. následek, vý—,
pořad; c. verborum slovosled.

con-senéscě, senuř— 3. zestárnouti,
zeslábnouti, ochabnouti, sil pozbýti.

cón-sensió, čnis, f.—consensus.
con-sénsus, us, m. (sentio) 1. souhlas,

-né usnesení; svornost, obecný zvyk;
+i jednomyslně; ex omnium -G dle
všeobecného usnesení; 2. spiknutí,
srocení se.

coón-sentáneus 3. souhlasný, přimě
řený, rozumný.

con-sentič, sens?,sensum 2. a) stejně
smýšleti, souhlasiti, býti za jedno;
sibi c. býti. důsledný;. b) souhlasně
se usnésti, spiknouti se; —ens,entis
jednomyslný, souhlasný.

con-seguens, entis po řadě následu
jící, důsledný, s rozumem se srovná
vající; -ens, entis, n. důsledek.

con-seguentia, ae, f. následek.
con-seguor, secutus sum 3.: 1. a) jíti

(v patách) za někým, následovati,
pro—, stíhati; b) čas. v zápětí
nastati, nastoupiti, přijíti, uplynouti.
c) někým se říditi algm; 2. dostih
nouti, dojíti, dosíci, nabýti něčeho
algd; vzpomenouti sí, vystihnouti,
pochopiti.

1. con-ser©, sévi, situm 3. posázeti,
vy—, oseti.

2. con-serč, ui, ertum 3. a) spojiti,

splétati, spínati; těsně k sobě sraziti:
conserta acies; C. sermonem zapřísti;
c. manum (-us), proelium utkati se,
dáti se do půtky, boje; 2. právnicky:
c. manum vložiti ruku na spornou
věc.

cóon-sertě spojitě, souvisle.
con-serva, ge, f. spoluotrokyně.
cóon-servatič, onis, f. uchování, s—,

za—; záchrana, šetření.
conservator, oris, m. (-trix, icis, f.)

zachranitel(ka), ochránce (-nkyně).
con-servě, 1. a) zachovávati, u—,

udržovati; c. fidem splniti dané
slovo; b) zachrániti, ušetřiti.

coón-servus, T,m. spoluotrok.
coón-sessor, Oris, m. soused (u stolu),

přísedící.
cón-sessus, Us,m. sbor, shromáždění;

sedění, schůze.
coóonsiderátič, onis, f. úvaha, roz—.
consideratus 3. rozvážený;rozvážný,

opatrný.
considero 1. důkladně pozorovati,

prohlížeti si; uvažovati, rozvažovati.
cón-sidě, sedT,sessum 3. a) (společně)

si sedati, usednouti si, zasednouti
si ke stolu; voj. zastaviti se, položiti
se táborem; usídliti se, zakořeniti
se in mente; b) sesednouti se, pro
padati se; c. luctů pohřížiti se
v zármutek; usaditi se, ochabovati,
ustávati.

coóon-signo 1. zapečetiti,
zaručiti, zaznamenati.

consiliarius 3. poradný; -ius, if, m.
rádce, důvěrník; *,,rada'“, c. arcá
nus tajný rada.

Tconsiliator, oris, m. rádce;
Icis, f. rádkyně.

cónsilior 1. raditi (se).
consilium, iř, n. 1. rada; adhibere

ad c-um, c-ióovzíti na poradu; po
radný sbor, státní, soudní, válečná
rada; 2. a) rozvaha, důmysl, věhlas;
chytrost, lest; b) mínění návrh;
c-iř inops bezradný; c-ió manůgue
slovem i skutkem; 3. usnesení, roz
hodnutí, úmysl, záměr; communř,
publicoc-ič podle společného, obec
ního usnesení; c-ium capere, inire
záměr pojmouti, ustanoviti se, od
hodlati se; c-ió úmyslně, eo c-ió
s tím úmyslem; meč c-o na mou radu.

coón-similis, e zcela podobný.

potvrditi,



con-sistó

con-sistě, stitT — 3.: 1. (spolu) po
staviti se, za— se, stanouti; constiti
stojím; 2. přen. a) míti místo, ulpěti
v (na) něčem; b) záležeti v, záviseti
na něčem, spočívati v něčem; spes
invirtute; 3. a) odolati, vytrvati; zdr
žeti se, prodlévati; usaditi se; b)
zastaviti se, (u)váznouti, ustávati;
dojíti klidu, pokoje; c) setrvati,
obstáti; in causď c. při vyhráti, in
dicendo c. řeč pronésti.

*consistorium, i, n. shromaždiště,
shromáždění; konsistoř, císařský
kabinet, císařská rada.

cón-sitio, onis, f. (za) setí.
con-sitor, oris, m. zasévač, pěstitel.
cónsitura, de, f.—consitió.
cónsobrina, de, f. sestřenice, teta.
consobrinus, 7,m. sestřenec, bratra

nec, strýc.
con-sociátió,onis, f. sdružení, spojení.
con-socio 1. a) sdružovati, spojovati

arma (brannou moc); b) něco spo
lečně činiti, podnikati; c. rem publi
cam, regnum děliti se o správu
obce, o král. vládu; c. facinus spol
čiti se k —; c. consilium sděliti si
záměr; di —ati sdružení bohů,
společné uctívání božstva.

*cónsocius 3. společný, spojený.
con-sólabilis, e potěšitelný.
con-sólátič, onis, f. potěcha, ú—;

spis o útěše.
con-sólátor, oris, m. potěšitel, utě

šitel.
cón-solatorius 3. potěšující.
cóon-sólor 1. (řidčeji consolo 1.) po

těšovati, těšiti; ulehčovati, mírniti.
cón-soně, uř — 1. spolu zvučeti, ozý

vati se; souhlasiti, litterae consonan
těs souhlásky.

cón-sonus 3. souzvučný, souhlasný;
vhodný, shodný.

cón-sópio 4. pevně uspati, omámiti.
cón-sors, tis kdo má stejný podíl na

něčem; společný; subst. m. f. účast
ník, společník (ice), druh, družka;
bratr, sestra; adj. bratrův, sestřin.

consortió, ónis, f. (-ium, ii, n.) spole
čenství, účastenství.

. conspectus, i€s, m. (conspicio)
1. pohled, vý—, do—; in —17esse
býti viditelný, na obzoru, in —ů
alcis před očima někoho, in —um
alcis venire před někoho předstou

-—
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piti, objeviti se před někým; 2. úva
ha; 3. pass. objevení se, shromáž
dění; in cónspectum prodire vystou
piti na veřejnost.

2. con-spectus 3.viditelný, patrný,
nápadný; znamenitý.

con-spergě, si, sum 3. a) pokropiti,
svlažici; b) pokrýti, zpestřiti.

con-spiciendus 3. podivuhodný, zna
menicý.

cóon-spicič, spexi, spectum 3. a) hle
děti, pohlížeti na něco. b) zpozoro
vati, spatřiti; v pass: bíti do očí,
buditi pozornost.

con-spicor 1. spatřiti, uzříti; býti
spatřen.coóon-spicuus| 3.viditelný,jasný,
zřejmý; nápadný, znamenitý, vý
znamný.

con-spirátič, onis,f. souhlas,jednota;
spiknutí.

con-spiró 1. spolu douti, zaznívati;
přen. býti za jedno, souhlasiti;
spiknouti se.

tconspondečo, spopondř, sponsum 2.
společně se slavnostně zavázatí.

Ccón-sponsor, oris, m. spoluručitel.
conspuo — — 3. (= coónsputo 1.)

poplivati.
con-stáns, antis pevně stojící, pevný,

klidný; (věc)stálý, trvalý, pravidel
ný, souhlasný; (osoba) vytrvalý,
důsledný, neohrožený; zarputilý.

cón-stantia, de, f. (o věci) pevnost,
stálost, pravidelnost, souhlasnost;
(o osobě) pevná povaha, vytrvalost,
důslednost, neohroženost.

con-sternatio, onis, f. splašení (se),
zděšení, úžas; zmatek, vzpoura.

1. consterně 1. (po)plašiti, děsiti;
rozbouřiti, rozjitřiti.

2. con-sterně, stravi, stratum 3. po
sypati, poseti; hustě pokrýti, při
krýti.

con-stipo 1. stěsnati, shrnouti.
con-stitu©, uj, tum 3. 1. (společně)

postaviti, sestaviti, zastaviti; usídli
ti; c. naves přistati s loďmi, c. prae
sidia vložiti posádky. 2. vystavěti,
zříditi, založiti; zjednati (si), získati;
zaváděti, určiti, ustanoviti algm
regem; smluviti, rozhodnouti (se),
soudní nález činiti. 3. spořádati,
urovnati; triumviri rei publicae c-en
dae k úrovnání poměrů v obci.
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cón-stitůtič, onis, f. soustava, zří
zení, ustanovení.

*cónstititičnális, e konstituční.
coóon-stititum, ř, n. úmluva, smlouva,

lhůta; ustanovení, nařízení.
cón-sto, stitř, statůrus 1. a) pevně

státi, (vy)trvati, obstáti, nezměniti
se; mente c. zůstati při rozumu.
b) býti stálý; ratio constat počet se
shoduje, sibi c—e zůstati důsledný.
c) býti pevný, jistý; neos. constat
jest známo, jisto, inter omnes vše
obecně; alci constat někdo je od
hodlán, rozhodnut. d) trvati, býti;
*c-are adevis přetrvati věky; z ně
čeho se skládati, v něčem záležeti.
e) státi něco (s gen. n. abl. pretii).

coón-stringo, nxř, ctum 3. utahovati,
stahovati, svazovati, sevříti; přen.
stáhnouti (v pass. ztuhnouti),
shrnouti; zavázati, religione pří
sahou.

con-striůctio, onis, f. (struo) složení,
spojení, skladba, sestavení.

con-struoč, strůxi, strůctum 3. (na)
hromaditi, (na)kupiti; sestrojiti,
zříditi, postaviti.

cóon-stuprátor, óris, m. zhanobitel,
prznitel.

coón-stupró 1. zprzniti.
con-suasor, oris, m. rádce.
coóon-sue-facio, feci, factum 3. navy

kati, učiti.
con-suésco, suevi, sučtum 3. zvykati

si; consuevi mám zvyk, jsem zvyklý;
spojeno s inf. — obyčejně, zpra
vidla: accidere consuevit obyčejně se
stává; guo consueverat intervallo
v obvyklé vzdálenosti; ita consuevit
tak jednati jest zvyklý. consuevisse
cum alguo míti s někým důvěrné
styky.

coón-suetůdě, inis, f. a) zvyk, obyčej,
mrav; praeter —em mimo obyčej,
proti zvyku; ex —e podle zvyku;
(obvyklý) způsob života, mluvení a
pod.b) důvěrný styk, důvěrné obco
vání.

coón-suetus 3. z 'lý, obvyklý.
consul, is, m. konsul; *konšel; ex

consule bývalý konsul, býv. konšel.
consuláris, e konsulský; —is, is, m.

bývalý konsul, b. místodržitel; *bý
valý konšel.

consuláriter jak se sluší na konsula.

consulátus, is, m. hodnost, úřad
konsula.

coónsulě, uř, ultum 3.: 1. nepřech. a) ra
diti se, rozvažovati; in medium, in
commune, in unum c. raditi se o obec.
záležitostech, o společných opatře
ních. b) starati se, pečovati (alci),
dbáti někoho, pomáhati mu; sibi c.
míti se na pozoru, hleděti se zachrá
niti; c. irae hověti, c. gravius suae
vitae spáchati samovraždu; male c.
se špatnou se potázati. c) usnésti se,
učiniti opatření; c. in algm, de alguo
nakládati s někým, trestati. 2. přech.
a)c.algmtázatise na radu Apollinem;
c. senatum vznésti dotaz na senát.
b) c. algd raditi se, uvažovati o ně
čem; algd boni c. spokojiti se něčím;
c) traditi.

coóonsultátio, onis, f. porada, uvažo
vání.

consulte rozvážně, obezřele.
1. coónsulto úmyslně.
2. consulto 1. (často a dobře) uva

žovati, raditi se; c. alci starati se
o někoho; algm. tázati se na radu.

consultor, óoris,m. rádce, dotazova
tel, klient.

cóonsultrix, icis, f. rádkyně, opatřo
vatelka.

cóonsultum, 7,
nutí, věštba.

consultus 3. rozvážný, rozmyšlený;
zběhlý, zkušený; subst. iuris c-us
právní znalec, sapientiae c. znalec,
přivrženec.

con-summatió, onis, f. dokonání,
dovršení.

cón-summé 1. spočítati, slučovati,
provésti, dokončiti; —atus 3. sou
hrnný, v jedno sloučený, tdokonale
vzdělaný.

coóon-siumoó, mpsř, mptum 3.: 1. a)
spotřebovati, vyčerpati; c) igno
miniam dovršiti míru hanby. b) po
jídati, (s)tráviti, snísti, promarniti,
prohýřiti. c) opotřebovati, .zničiti,
zhubiti; v pass. býti vysílen, vy
čerpán, zhynouti. 2. a) spotřebo
vati, vynakládati na něco algd in re;
marně vynakládati preces, gloriam
b) (čas) ztráviti, na něco vynaložiti,
ztratiti.

coón-simptič, ónis, f. (z)trávení.
cón-simptor, oris, m. sžíratel,

rozhod
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consu©, suř, sůtum 3. sešíti, zašíti.
con-surgo, surréxi, surréctum 3. a)

(společně) povstati, zdvihnouti se.
b) přen. zvedatí se, vypínati se, vy
růstati, nastávati; vzchopiti se, po
vstati in arma; povznésti se; vznikači.

con-surrectió, onis, f. povstání.
Consuália, ium, n. Konsualie, slav

nost boha Konsa v srpnu (Cóonsus.
i, m.

contabefacič, fécř, factum 3. mořiti, |
trápiti.

con-táběscě, tabuř — 3. chřadnouti,
tratiti se.

con-tabulátič, onis,f. prkenný strop,
patro.

con-tabulě 1. prkny pokrýti, podlahu
klásti, patro tvořiti; c. turres zvýšiti
o patro, c. murum turribus opatřiti
věžemi o několika poschodích.

con-táctus, is, m. 1. dotyk, styk,
nákaza; 2. morová nákaza, zlý pří
klad.

con-tágiě, onis, f. contactus.
con-tágium, ii, n. (n. plur.) mor,

nákaza, nakažlivá nemoc; někdy =
contactus. =

con-támino 1. stykem znečišťovati,
poskvrniti, znesvětiti, zneuctíti. ©

con-tego, xř, ctum 3. pokrýti, při—;
c. naves opatřiti palubou, c. scuta
opatřiti povlakem; zakrývati, za
stírati; pohřbíti.

<con-temerě 1. poskvyrniti, zneuctíti.
con-temno, tempsi, temptum 3. algm,

algd: pohrdati, opovrhovati, ne
dbati, nevšímati si; contemní býti
v opovržení; contemnendus 3. opo
vržení hodný, nepatrný.

contemplátič, onis, f. (—tus, is, m.)
pozorování, uvažování.

contemplátor, oris, m. pozorovatel,
*badatel.

con-templor 1. pozorovati, prohlí
žeti (si), uvažovati.

contemptim pohrdavě, nevšímavě.
contemptio, čnis,f. pohrdání, opovr

žení, potupa, nevážnost.
contemptor, óris, m. pohrdatel; ad).

pohrdající, urážlivý.
contemptrix, řcis,f. pohrdatelka.
1. contemptus 3. opovržený, nevá

žený.
2. contemptus, s, m. =: contemptio;

esse —uř býti v opovržení.

85 *contiguitás

con-tendě, tendř, tentum 3.: 1. a)
přech. spolu napínati; srovnávati,
při— (cum s abl., dat.), b) nepřech.
měřiti se s někým, závoditi, zápa
siti; hádati se, příti se. 2. a) přech.
napínati, utahovati, (na)mířiti telum,
hastam. b) nepřech. namáhati se,
usilovati, spěchati, spěšně táhnoutt;
auxilium ferre contendit pospíší na
pomoc; c—it reverti spěšně se vrátí.
c) domáhatí se čeho, snažně se
ucházeti, usilovati o něco; důrazně
tvrditi.

con-tentio, onis, f. 1. srovnání, mě
ření se; spor, půtka, hádka, zápas;
svárlivost, neústupnost. 2. napětí,
námaha, úsilí: honoris o čestný úřad.

. contentus 3. (contendo) natažený,
napjatý; —a mens na něco upřená;
usilovný, horlivý.

. contentus3. (contineo)omezený, na
něčem přestávající, spokojený.

con-terminus 3. sousední.
con-teró, trivi, tritum 3. a) rozetříti,

rozdrobiti, *c. ultimaté rozetříti na
drobný prášek. b) přen. potříti, ni
čiti, mařiti; praemium, proverbium
contritum všední; nevážiti si; se c.
neb v pass. trmácetí se, mořiti se;
(čas.) tráviti, mařitl.

tconterraneus, 7, m. krajan.
con-terreš, uř, — 2. polekati.
*conterritě 1. — conterreo.
con-testor 1. algm dokládati.se ně

koho, bráti za svědka; virtus con
testata dokázaná, osvědčená; c. litem
začínati při.

con-tex86, texuř, textum 3. setkávati,
spojovati, splésti, u—, sestavovati,
skládati; c. opus sroubiti, fossam
vésti nepřetržitě, crimen osnovati;
pokračovati v. něčem: carmen,
librum.

1. contextus 3. souvislý, nepřetržitý.
2. contextus, is, m. spojitost, sou

vislost, pokračování.
con-ticéscč, ticuř — 3. umlknouti,

utišiti se.
conticinium, 7, n. čas, kdy vše umlká

(conticesco); in noctis c—5 pozdě
večer, na počátku nocí.

con-tignatič, ónis, f. trámoví, patro.
con-tigně 1. pokrýti trámovím, dáti

krov.
*contiguitás, atis, f. styk.

-A

tv
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rontiguus 3. (contingo)hraničící, sou
sední; zasažitelný.

:on-tinens, entis 1. souvisící, sou
sední, blízký; v zápětí jdoucí. 2. sou
vislý, nepřetržitý; —ens, entis, f.
pevnina; ustavičný, stálý. 3. zdrže
livý, mírný, střídmý.

con-tinentia, ae, f. zdrželivost, ne
zištnost.

con-tineo, uř — 2.: 1. pohromadě
držeti, spojovati, udržovati, zacho
vávati; pass. držetí se pohromadě,
vydržeti, souviseti. 2. a) omezovati,
ohraničovati, svírati, obkličovati;
zaujímati, v sobě skrývati, tajiti.
b) chovati v sobě, vztahovati se
k něčemu; v pass. býti obsažen, za
kládati se na něčem, záležeti v ně
čem. 3. zadržovati, z—, u—; c.
animam zatajovati dech, c. gradum
tlumiti krok; se c., pass. zdržovati
se, castris v táboře, prodlévati,
trvati; držeti na uzdě, ovládati: vix
me contineo.

conting5ě, tigř, tactum 3. (tango) 1.
přech. a) dotýkati se, chápati se
čeho; jísti, píti, c. cibos, aguam.
b) dosáhnouti, za—; doraziti, do
spěti někam; dosahovati k něčemu;
milites contingunt inter se tvoří sou
vislý řetěz; hraničiti, býti spojen,
ve styku. c) někoho se týkati,
uchvátiti; contáactus 3. poskvrněný,
potřísněný. 2. nepřech. dostávati se
někomu, naskytnouti se, přiházeti
se; neos. contingit stává se, daří se.
contingó (—guo) — — 3. svlažiti,
posypati.

continuatio, onis, f. nepřetržitost,
souvislost.

1. continuo nepřetržitě, stále; oka
mžitě.

2. continuo 1. a) k sobě řaditi, spo
jovati; c. agros zaokrouhliti, domos
stavěti vedle sebe, pontemdostavěti;
v pass. řaditi se k —, stýkati se
s něčím. b) čas. pokračovati, opus
v práci, dále konati, prodlužovati;
c. funera kupiti vraždu na vraždu,
dapes přinášeti jídlo za jídlem,
magistratum v úřadě dále setrvati,
c. magistratum alci dále ponechati;
v pass. řaditi se za něčím, hned
následovati.

continuus 3, a) sousední, souvislý;

—a humus pevnina. b) čas. následu
jící, nepřetržitě po sobě jdoucí;
dies continuos V —=5 dní po sobě;
neustálý, neúnavný.

conti6, onis, f. (co—ventio)a) schůze,
shromáždění, řeč v něm, shro
mážděný lid; c—em habere schůzi
konati, c—em alci dare dovoliti
mluviti ve schůzi.

contionábundus 3. řečníci ve shro
máždění.

contionális, e týkající se shro
máždění; c. senex starý křikloun.

contionárius 3. shromažďující se na
schůzích.

contiónátor, oris, m. řečníkve shro
máždění lidu, buřič, demagog.

contionor 1. míti veřejnou řeč.
contiuncula, ge, f. maléshromáždění,

malá řeč v něm.
*contorális, e manželský; subst. m. f.

manžel, -ka.
con-torgueo, torsi, tortum 2. otáčeti,

za—, obraceti; tela mávati, mrštiti;
verba metati.

contortió, onis, f. kroucenost.
contortulus 3. poněkud zkroucený.
contortus 3. zkroucený, strojený;

vzletný.
contrá 1. a) přísl. naproti, na pro

tější straně (stranu) c. intueri patřiti
tváří v tvář. b) naproti tomu, na to,
naopak; c. consistere na odpor se
postaviti, c. pugnare, liceri naproti
někomu bojovati, přihazovati, c.
atgue jinak než. 2. předl. s akus.
proti, k: contra septentriones; c. ea

, naproti tomu, naopak; c. opinionem
mimo nadání.

contráctič, onis, f. (traho) stažení,
svraštění, smršťování, škubání; c.
animi sklíčenost, malomyslnost.

contráctiuncula, ae, f. lehká sklí
čenost.

1. con-tráctus 3. stažený, skrčený,
zúžený, úzký; čas. krátký; —a oratio
stručná; tísnivý, v ústraní,

2. *contráctus, is, m. ujednání,
obchod.

contrá-dico, x1,ctum3. mluvitiproti,
odporovati.

contrá-dictióo, onis, f. odporování,
odpor, odvolání.

*contrád5, didř, ditum 3. společně,
formálně odevzdati.
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con-trahó, trax7, tráctum 3.: 1. a) sta
hovati, svrašťovati; vela svlnovati;
v pass. scvrkati se. b) zužovati, zkra
covati, zmenšovati, omezovati; skli
čovati, tísniti. 2. a) stahovati na
jedno místo, sbírati, shromažďo
vati, (peníze) sháněti; c. des alie
num nadělati dluhů; spojovati, spí
nati, sdružovati, amicitiam uzavíra
ti. b) přivoditi (si), způsobiti (si)
negotia (nesnáze), c. nefas páchatl.
c) ujednávati smlouvu, smlouvati
obchod.

contrárius 3. a) protější, protivný,
opačný; —ium, ir, n. (n. plur.)
opačnástrana, opak, protivný směr;
jfn contrárium ftur dochází se pravé
ho opaku. b) protivný: nepřátelský,
škodlivý, nebezpečný.

con-trectátio, onis,f. dotýkání; *při
svojení si.

con-trecto 1. a) dotýkati se, ohma
távatí, *přisvojiti si; poskvrniti.
b) uvažovati o něčem aldgd.

con-tremisco, tremu?ř— 3. zachvěti
se, zatřásti se, algd před něčím.

con-tribuč, uř, tum 3. spojitl, při
pojiti; přispívati.

*contribůtio, onis, f. sbírka; kontri
buce.

con-tristě 1. zasmušiti, zarmoutiti.
controó-versia,de, f. spor, pře,odpor,

rozepře.
contróversiosus 3. velmi sporný.
controóversus 3. sporný.
con-trucidě 1. sporážeti, ubíti, za

hubiti.
con-triůido, sř, sum 3. vraziti, nastrka

ti, natlačiti.
con-tubernális, is, m. společník (ve

stanu), průvodce, druh.
con-tubernium, iř, n. (taberna) spo

lečné bydlení ve stanu; spolužití,
společenství; společný stan, byt.

con-tueor, tuitus sum 2. (společně)
hleděti, zpozorovati.

contuitus, is, m. alcis (rei) pohlížení,
pohled na —.

contumácia, ae, f. vzdor, zarputilost;
libera c. ušlechtilá hrdost.

contumáx, dcis vzdorovitý, zarpu
tilý; vytrvalý, odolný.

contumělia, ae, f. urážka, potupa,
pohana; nepohoda; per c—am
urážlivě, potupně.

contuměličsus 3. urážlivý, potupný,
hanlivý.

con-tumulě 1. pohřbíti.
con-tundě, tčd?, tiůisum 3. stlouci,

roz—; pohmožditi; zdrtiti, zničiti,
zdolati.

con-turbátio, f.
zmatek.

con-turbátus 3. poděšený, zmatený:
c. oculus zkalené.

con-turbě 1. zmásti, poděsiti, uvésti
v nepořádek; c. rationes ohlásiti
úpadek.

contus, 7, m. [ř.] tyč, bidlo, žerď,
kopí, oštěp.

conůbilális, e manželský.
conibium, iř, n. (com, nubo) man

želství, sňatek; snubní právo.
cónus,?, m. [ř.] kužel; chochol přílby,

kuželovitá násada pro chochol.
con-valěscě, valuř—3. nabývatisíly,

moci; vzmáhati se, mohutněti;
uzdraviti se, zotaviti se.

convallis, is, f. údolí, úval.
con-vectě 1. (horlivě)svážeti, snášeti.
con-vector, čris, m. společník na

cestě. .
con-vehě, xř,ctum 3. svážeti, sklízeti.
con-vello, veliř, vulsum 3. strhnouti,

vy—, vyvrátiti, roztříštiti, zbořiti;
c. signa, vexilla (vytrhnouti ze země)
dáti se na pochod.

con-venae, rum, m. sběhlý lid;
tconvena, ae, m. návštěvník, při
stěhovalec, cizinec.

con-veniens, entis přiléhající, pří
hodný; —ter shodně, přiměřeně;
sibi c—ter důsledně.

con-venientia, de, f. souhlas, soulad.
con-=venič6,véní, ventum 4.: 1. a) schá

zeti se, setkati se; přicházeti, do
staviti se někam, ad edictum na roz
kaz; uxor in manum c—it manželka
sňatkem přechází v moc mužovu.
b) přech.někoho zastihnouti, potka
ti, navštíviti. 2. shodnouti se, smlu
viti se: convěnit inter nos shodli jsme
se; condiciones pacis inter nos con
venerunt shodli jsme se na podmín
kách; signum, guod convenit umlu
vené znamení, ut convenit (—erat)
dle úmluvy; satis c—it dosti je zná
mo: bene mihi c—it cum alguo jsem
v přátelském styku; conventa, órum,
n. = guge convenerunt. 3. hoditi se,

poděšení,
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přiléhati, slušeti, příslušeti, srovná
vati se, snášeti se s něčím; sibi c.
zůstati si důsledným; neos. convenit
hodí se, sluší (se), přísluší.

conventicium, iř, n. plat sněmovní.
conventicula, orum, n. schůzky,shro

maždiště.
conventio, onis, f. (—tum, 7, n.)

smlouva, úmluva; *c—io in manum
přejití do moci.

conventus, is, m. schůze, sněm; —iůs
agere konati krajinské soudy; soud
ní okres; římská obec v provincii;
*kraj, okres; klášter, konvent;
smlouva, úmluva.

con-verberč 1. silně bíti, tlouci.
con-verró ——3.smésti, shrábnouti.
con-versátio, onis, f.obcování, styk,

*způsob života.
con-versio, onis, f. obrat, oběh; pře

vrat.
1. con-verso 1. (stále) otáčeti; v pass.

prodlévati, meškati; stýkati se,
*žíti.

2. *converso (adverb.) obráceně.
con-verto,vertř, versum3.a)obraceti,

otáčeti signa ed hostem vojsko. proti
nepříteli; conversa signa inferre uči
niti obrat a útok; iter c. změniti směr
pochodu; fugam. c. zastaviti útěk;
hostes in fugam c. obrátiti na útěk;
b) přen. obrátiti něco na (v) něco,
k něčemu; c. oculos upříti; nepřech.
obrátiti se; obraceti=věnovati na
něco; rozvrátiti, zvrátiti, (pře)měni
ti; castra castris c. zřizovati stále
nový tábor; překládati (z cizího
jazyka).

con-vestič 4. ošatiti, zakrýti.
con-vexus 3. (veho)1. klenutý; —um,

7, n. klenba; 2. spádný, příkrý,
strmý; —um,ř, n. kotlina.

conviciátor, oris, m. tupič, utrhač.
convicior 1. utrhati na cti, tupiti.
convřcium, i7, n. (vox) 1. hlasitý křik,

hluk, odpor; hádka, hlasitá nadávka,
hana, potupa, rouhání; domluva, vý
čitka; 2. přen. křikloun, křiklounka.

convictio, ónis, f. (—ctus, is, m.)
(vivo) spolužití, společná hostina;
osobní styk.

convictor, oris, m. společník (u stolu),
přítel.

convictus, s, m.=convictio.
con-vinco, vřcř,victum 3. úplně pře
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konati, usvědčiti; zjevně dokázati,.
vyvrátiti.

convisó — — 3.
ozářiti (o slunci).

con-víva, de, m. host.
con-vivális, e hodovní, stolní.
con-vivátor, oris, m. hostitel.
con-vívium, iř, n. hostina; hodovní

společnost.
con-vivor 1. společně hodovati.
con-vocátio, onis, f. svolání, povolání.
con-voco 1. svolati, povolati.
con-volo 1. slétati se, sbíhati se.
con-volv5, volvř, voliitum 3. stáčeti,

otáčeti, svinovati, ovinovati, obaliti.
con-vomě — — 3. povrhnouti.
tconvoveo, vovř, votum 2. společně

učiniti slib.
con-vulneróo 1. poraniti.
co-operió, ruř, ertum, 3. (zcela) při

krýti, pokrýti, zasypati; c. lapidibus
ukamenovati.

*cooperor 1. spolu pracovati, po
máhati.

co-optátio6, onis, f. doplňovací volba,
doplňování volbou.

co-optě 1. voliti, volbou doplňovati,
přibírati.

co-orior, ortus sum 4. a) (společně)
zdvihnouti se, povstati, vyraziti;
b) vzniknouti, vypuknouti.

Copaáis (idis) palis jezero kopajské
v Boiotii.

cophinus, 7, m. koš, skříň, skříňka.
coóopia,ae, f. 1. zásoba, hojnost, nad

bytek, dostatek; bohatost; bohyně
hojnosti; pro cuiusgue copid (guae
copia est cuigue) podle (zájmožnosti
jednoho každého; zámožnost, moc;
v plur. vojenské zástupy, vojsko;
2. možnost, příležitost, přístup,
dovolení; ex, pro (rei) copia podle
okolností: copiam frimenti facere
zásobovati obilím.

*copid 1. opisovati.
*copiositás, atis, f.—=cópi
copiosus 3. hojný, bohatý; obšírný,

výmluvný.
copis, idis, f. (z ř.] zakřivený meč.

perský.
copula, de, f. pojítko, provaz, řemen,

hák; spojení, spojka.
coóopulatič, onis, f. spojení, svazek.
copulatus 3. sepiatý, těsně spojený.
cóopulo 1. spoutati, spojovati; c. con

navštíviti, přen.
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cordiam zjednati; *alcui filiam za
snoubiti, sňatkem spojiti.

coguo, xi, ctum 3. a) vařiti, péci,
pálici, přiváděti k zralosti; poma
cocta ovoce zralé; vysušovati; trá
viti, zažívati; b) vymýšleti; consilia
osnovati; znepokojovati, trápiti.

coguus, 7, m. kuchař.
cor, cordis, n. a) srdce, duše, mysl;

est mihi algd —i jest mi něco milé,
drahé; rozum; b) žaludek.

coralinus 3. korálový, červený jako
korál.

coralium, i7, n. (cůralium) [ř.] červe
ný korál.

córam 1. přísl. veřejně, tváří v tvář,
osobně; 2. předl. s abl. před něčí
tváří, před někým.

corbis, is, m. f. koš.
corbita, ge, f. (navis) nákladní loď.
corculum, 7, n. srdéčko.
Corcyra, ae, f. Korkyra, ostrov

v moři ionském (Korfu); Corcyraeus
'3. korkyrský; Corcyrae: Korkyřané.

cordátus 3. rozumný, věhlasný.
*cordetenus ze srdce, nazpamět.
*cordintimeé z plna srdce.
Corfinium, iř, n. město v Samniu;

Corf"niensis, e korfinijský, subst. m.
Korfiňan.

coriandrum, 7, n. koriandr, rostlina
okoličnatá.

Corinthus, 7, f. Korint; —ius 3.
korintský; —iumdes spěž korintská;
(vasa) C-ia umělecké spěžové ná
doby; —iř, ičrum, m. Korinťané;
korintský | Corinthiacus 3., Corin
thiénsis, e.

Corioli, orum, m. město v Latlu;
Coriolánus 3. koriolský; Coriolanř,
orum, m. Koriolané.

corium, iř, n. kůže,
vrstva, kůra.

Cornelius, iř jméno římského rodu;
Cornelia, ae, f. Kornelie.

corneolus 3. rohovitý.
*corneta, ae, f. rohatá, špičatáčepice,

kornet.
1. corneus 3. (cornus) dřínový.
2. corneus 3. (cornu) rohový.
cornicen, inis, m. (cornu, cano) tru

bač na roh.
cornicula, ae, f. malá vrána.
+tcorniculárius, 7, m. adjutant, ta

jemník důstojníkův.

useň; thorní

corniculum, 7, n. růžek.
corni-ger, a, um rohatý.
corni-pes, edis kopytnatý.
cornřTx, řcis, f. vrána.
cornů, us, n. 1. roh, paroh, rohovina;

přen. odvaha; 2. bradavice; růžky
měsíce, násada pro chochol na
přílbě, konec lodního ráhna, ráhno;
výběžek země, rameno řeky, cíp;
voj.křídlo; 3.roh k troubení, píšťala;
rohová nádoba, luk.

cornum, 7, n. (—us, 7, f.) dřín; kopí
dřínové; zřídka—=cornu, is, n.

corniitus 3. rohatý.
Coroebus, 7, m. snoubenec Kassan

dřin.
corolla, ae, f. vínek.
corollárium, ii, n. vínek hercům

dávaný, dar, přídavek.
corona, ge, f. věnec; sub —a vendere

prodati do otroctví; horní okraj
zdi, kruh posluchačů, diváků; kruh
vojska obléhajícího; koruna; *věnec
vlasů; c. capitis kněžská tonsura.

corónárius 3. příslušný k věnci;
aurum —ium dar provincie voje
vůdci (na zlatý věnec).

*corčnátio, onis, f. korunovace.
Coróněa, ae, f. město v Boiotii;

Coronaeř, orum, m. Koroňané; Coro
něnsis, e koronejský.

Coroónis, idis, f. matka Aeskulapiova;
Coronides, ae, m. syn Koronidin,
Aeskulapius.

coróně 1. ověnčiti, obklíčiti, *koru
novati.

Tcorporális, e tělesný *světský.
corporátus 3. ztělesněný.
corporeus 3. tělesný, hmotný, ma

sitý.
corpus, oris, n.1.tělo, těleso, hmota,

postava; mrtvola, trůp; maso na
těle: osoba, člověk; curare c. hověti
si; 2. těleso, celek, souhrn, sbor,
sbírka.

corpusculum, ř,n. tělísko, tílko.
corrádo, sř,sum3. smésti, seškrábati.
correctič, onis, f. náprava, polepšení;

oprava, pokárání.
corréctor, Gris,m. oprávce; *správce,

krajský správce, spoluředitel.
cor-répě, ps? — 3. zalézti.
correptě krátce, zkráceně.
*correptič, onis, f. uchopení, po

kárání.
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corrigia, ae, f. řemínek u obuví.
cor-rigo, réxi, rectum 3. (rego) 1. či

niti přímým, narovnávati, urovná
vati, uhlazovati; 2. napravovati,
opravovati, polepšovati, kritisovati.

cor-ripló, ripuř, reptum 3. (rapio)
1. strhnouti k sobě, uchopiti, uchvá
titi; (po)lapiti, zatknouti; zmocniti
se čeho, odciziti; 2. a) plísniti,
ostře kárati; chopiti se obžalova
ného, pohnati na soud; b) zachvátitl,
uchvátiti; c. gradum zrychliti krok;
c. moram zkrátiti průtah; c. viam
rychle se dáti na cestu; tzkracovati,
snižovati; correpta syllaba slabika
zkrácená, krátce vyslovená.

*corróboraátič, onis, f. posílení.
cor-róborč 1. zesíliti, v pass. zmo

hutněti.
cor-ródě, sř, sum 3. rozhlodati, ohlo

dati.
cor-rogě 1. vyžádati, sezvati.
cor-růigo 1. svrašťovati; c. nares krčiti

nosem.
cor-rumpě, růpi, ruptum 3. a) roz

lámati, zkaziti, zmařiti, zničiti; po
škozovati, porušiti, zrušiti, po
skvrniti, falšovati; b) mravně zka
ziti, svésti; (auro) c. podplatiti.

cor-ru6, uř—3. zčítiti se, zbořiti se;
klesnouti, skáceti se;
mizinu; propadnouti.

corruptěla, de, f. zkažení, svedení,
podplacení.

corrupti“, onis,
2. zvrácenost.

*corruptivus 3. křehký, pomíjející.
corruptor, oris, m. svůdce, úplatník.
corruptrix, icis, f. svůdkyně, svůd

nice.
corruptus 3. zkažený, ztuchlý; mrav

ně zkažený, zvrácený; svedený,
podplacený.

Corsica, ae, f. ostrov Korsika; Corsi
cus 3.-=Corsus 3. korsický, Corsi
Korsičané.

cortex, icis, m. kůra, lýčí; slupka,
korek.

tcorticulus, 7, m. slabá kůra, slupka.
cortTna, ae, f. kotlík, trojnož (delf

ská); věštba.
coruscě 1. a) rychle pohybovati,

mávati, potřásati; b) třepetati se,
míhati se, lesknouti se, blýskati se.

coruscus 3. kmitavý, blýskavý.

přijítí na

f. 1.=corruptela;

corvus, 7, m. havran, krkavec; bořící
hák.

Corybantěs, ium, m. Korybantové,
kněží bohyně Kybely; —bantia aera
cymbály.

corycus, 7, m. [ř.] kožený měch pís
kem nacpaný.

Cóorycus, 7, f. město v Kilikii nebo
na pomoří ionském; Corycius 3. ko
rycký; Cóoryciděsnymphae korycké.

coryletum, 7, n. lískoví.
corylus, i, f. líska (keř).corymbi-fer,a,um| břečťanem

ověnčený.
corymbus, 7, m. [ř.] hrozen květů

(břečťanu).
coryphaeus, 7, m. [ř.] náčelník.
corytus, 7, m. [ř.]) toulec.

»tcoryza, ae, f. rýma.
cos, cotis, f. brus.
cosmoe, órum, m. (ř.] pořadatelé

(krétský úřad).
costa, de, f. žebro, bok, stěna.
costum, 7, n. [ř.] balsámový keř,

balsám.
cothurnátus 3. vykračující si

kothurnech, tragicky vznešený.
cothurnus, 7, m. [ř.] střevíc herců

v tragoedil; vznešený sbor tragický;
tragoedie. ,

cotidiánus 3. denní, všední,
zdejší““.

cotidie (každo)denně.
coturnix, řcis, f. křepelka.
Cotys, yis a Cotus, 7, m.

knížat thráckých.
Cotyttia, orum n. Kotyttie, divoké

slavnosti thrácké bohyně Kotytto.
Cous, 7. (Cós) f. Kos, ostrov spo

radský; Cóus 3. kojský, Co? Kojští:
Cóum kojské víno; Cóa, orum kojská
roucha.

covinnárius, i7, m.
opatřeném kosami.

coxa, ae, f. kyčel.
crábrě, onis, m. sršeň.
Cragus, 7, m. pohoří v Lykii.
Cráněn, onis, f. město v Thessalii;

Cranonius 3. kranonský.
Crantór, oris, m. akademický filosof.
crápula, ae, f. opilost z vína;*opilec.
crás zítra, příště.
tcrassésco 3. houstnouti, sraziti se.
crassitiidě, inis, f. tlouštka, hustota.
crassus 3. tlustý, hrubý, hustý, ssedlý;

na

jméno

vojín na voze
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homo crassa Minerva člověk málo
jemného rozumu; crassióre Minerva
méně učeně.

crástinus 3. zítřejší.
cratěr,is, m. (—ra,ae,f.) [ř.] měsidlo,

nádoba, džbán; jícen sopečný; číše,
miska.

Cratinus, 7,m. básníkstaré komoedie
attické.

Cratippus, i, m.filosof peripatetický.
crátis (cratěs), is, f. obyč. v plur.

pletivo, proutí, proutěná ohrada,
spojení, svaz; c. pectoris hruď, c.
spinae páteř.

creátio, onis, f. zvolení, volba.
creátor, oris, m. (fem.-trix, icis) stvo

řitel, původce (původkyně); *autor.
*creátiůra, de, f. stvoření, vše co

stvořeno; lidstvo.
creber, bra, brum hustý, četný, hojný;

čas. často se opakující, ustavičný.
crebrěsco,bru — 3.stávati se častým;

vzrůstati, vzmáhati se, šířiti se.
crebritás, atis, f. častost, hojnost.
crebro často, opětovně.
credibilis, e uvěřitelný, k víře po

dobný.
creditor, óris, m. věřitel.
créditum, 7, n. půjčka, dluh.
credě, didi, ditum 3.: 1. a) svěřiti;

se ponto c. vydati se na moře,
se pugnaec. dáti se do boje; b) svě
řiti peníze, půjčiti; pecunia —ita
dluhy; 2. a) věřiti, důvěřovati;
credor věří se mi, docházím víry;
b) mysliti, domnívati se, pokládati
zač; credo myslím, asi, snad (s akus.,
nom. s'inf.).

credulitás, atis, f. lehkověrnost, dů
věřivost.

credulus 3. lehkověrný.
Cremera, ae, f. říčka v Etrurii;

Cremerensis, e kremerský.
cremoó 1. spalovati, upalovati.
Cremona, ae, f. město v sev. Italii;

Cremonensis, e kremonský.
creo 1. a) tvořiti, ploditi, roditi,

zříditi, (na)strojiti; b) voliti, usta
noviti.

Creon, ontis, m. 1. král korintský;
2. švakr Oidipův.

crepida, ae, f. [ř.] podešev, sandál.
crepidátus 3. obutý sandály.
crepido, inis, f. zděný podstavec,

přístavní hráze, nábřeží.

criInális

crepitě 1. (silně) rachotiti, praskati,
řinčeti a pod.

crepitus, is, m. rachot, praskot, řin
kot, lomoz a pod.; c. dentium skří
pání zubů. .

crepó6, uř — 1. a) rachotiti, praskati,
chřestiti, řinčeti a pod. se ozývati;
b) přech. hlasitě o někom mluviti,
tlachati.

crepundia, ae, f. řehtačka.
crepusculum, ř, n. večerní šero,

soumrak, přítmí.
cresco, crev!, cretum 3. a) růsti,

vzrůstati, vznikati; c. in algd měniti
se v něco; cretus 3. zrozený, pošlý,
potomek; b) vzrůstati, vzmáhati se,
mohutněti, přibývati, povznésti se;
annona crevit obilí přibylo na ceně.

créta, ae, f. křída, bílá hlinka; hlinité
bahno.

Creta, ge, f. ostrov Kréta; Cres, etis,
m. Kréťan, Cressa, ae, f. krétská;
Kréťanka; Crétis, idis krétská; Cre
taeus 3., Cresius 3., Créticus 3.,
Cretensis, e krétský; Créetenses, ium,
m. Kréťané.

cretátus 3. nakřidovaný,
bílou hlinkou.

crétio, onis, f. (cerno) převzetí dě
dictví.

crétosus 3. křidovaný.
créetula, ae, f. bílá hlinka pečetní,

pečeť.
Creiisa, ae, f. 1. manželka Aeneova;

2. dcera Kreontova.
1cribro 1. prosívati sítem.
cribrum, 7, n. síto, řešeto.
crimen, inis, n. 1. obvinění, (ob)

žaloba (alcis rei); c —ine algm accu
sare viniti ze zločinu; c. invidiac
vzešlé ze závisti; c. meum žaloba
mnou (i proti mně) podaná; crimini
algd alci dare vykládati za vinu;
výtka, příčina, záminka; 2. vina,
přečin, zločin.

*criminális, e trestní, kriminální.
crimináatio, onis, f. obvi * "

řknutí.
criminátor,oris,m. pomluvač„utrhač.
criminor 1. obviňovati, nařknouti,

vytýkati.
criminósus 3. pomlouvačný,potupný,

nevraživý; zločinný.
crinális, e vlasový, ve vlasech, do

vlasů (patřící).

na
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crinitus 3. vlasatý; ste!igd—a vlasatice.
criobolium, 3, n. oběť berana.
crisis, is, f. 1. rozhodný obrat; 2.

*soud, kritika.
crispě 1. mávati, potřásati alad.
crispus 3. kadeřavý, kučeravý.
crista, ae, f. hřeben, chochol.
cristátus 3. hřebenatý, chocholatý.
*eritice, €s, f. kritika.
criticus,, m. [ř.]posuzovatel,kritik;

učenec; *criticus 3. kritický, roz
hodný.

Critoláus, 7, m. 1. peripatetický filo
sof; 2. vojevůdce spolku achajského.

*Croaticus 3. chorvatský.
croceus 3. šafránový, šafránově žlutý.
crocinus 3.—=croceus; —um, Ť, n.

šafránový olej.
crocodilus, 7, m. [ř.] krokodil.
crocota. ae, f. nádherné ženské rou

cho barvy šafránové.
crocus, 7, m. (—um, 7, n.) [ř.] šafrán,

—ová barva, vůně, voňavka.
Croesus, i, m. Kroisos, král lydský.
cronica =chronica.
Crot6, onis,m. Kroton, město v Brut

tiu; Crotonidtes, ae, m. Krotoňan;
Crotoniensis, e krotonský.

cruciámentum, 7,n. mučení, trýzeň.
cruciátus, is, m. trýzeň, muka, mu

čidlo.
crucifixus,i,m. ukřižovaný;*krucifix.
crució 1. (crux) mučiti, týrati.
crůdelis, e krutý, surový; hrozný,

děsný.
criůdelitás, atis, f. ukrutnost.
criděsco — — 3. stávati se surověj

ším, prudčím, jitřiti se.
criůditás, dtis, f. zkažený žaludek,

nezáživnost.
crůdus 3. a) krvavý, syrový, (cihla:

nepálený); nevydělaný (kůže); ne
zralý; čerstvý, statný; kdo má zka
žený žaludek. b) surový, necitelný,
krutý.

cruentě 1. (krví) potřísniti, zneuctíti.
cruentus 3. krvavý, zkrvácený, čer

vený j. krev; krvežíznivý.
cruměna, ae, měšec na peníze;

pokladnice, peníze.
cruor, oris, m. krev,

vražda.
cruppellárií, ičrum, m. šermíři pancí

řem odění.

krveprolití,

crůs, criiris, n. holeň, hnát, noha.
*crusina, de, f. kožišinový plášť.
crůsta, ge, f. kůra, skořápka; kovový

pás s reliefy na nádobách.
crůstulum, 7,n. cukrovinka, pamlsek.
crůstum, ', n.jemné pečivo,cukroví.
Crustumeria, ae, f. (-ium, ii, n.)

město sabinské vLatiu; Crustumius
3., Crustum'nus 3., krustuminský;
Crustumi 7, Crustumerř, orum, m.
Krustuminští.

crux, cis, f. 1. mučení, trápení; 2. mu
čidlo, kříž, ukřižování; in crucem
tollere, agere; cruci affigere, cruce
afficere ukřižovati; 7 in malam cru
cem jdi k čertu!

cryptoporticus, is, f. krytá chodba,
pavlač.

crystallus, i, f. [ř.])led, křišťál.
Ctesiphón, ontis, m. přítel Demo

sthenův.
cubiculáris, e patřící do

jsoucí v ložnici.
cubiculárius, ir, m. sluha v ložnici,

komorník.
cubiculum, 7, n. (cubo) ložnice,

komnata; *pohřební lůžko; a cubi
culis komorník.

*cubicus 3. kubický, krychlový.
cubřle, is, n. lůžko, postel, hnízdo;

ložnice, sňatek, stálé sídlo; *obý
vací, přijímací místnost.

cubital, alis, n. polštář(ek).
cubitális, e loket dlouhý.
cubito 1. lehati, ležeti.
cubitum, r, n. loket.
cubo, cubui, cubitum 1. ležeti, odpo

čívati, spáti; ležeti při jídle n.
nemocen; stolovati; skláněti se.

cubus, ', m. [ř.] kostka.
cuciulus, 7, m. kukačka.
cucumis, eris, m. okurka, meloun.
cucurbita, ae, f. tykev.
tcidě, dř, sum 3. tlouci,

carmen skládati.
cuiás, dtis, m. odkud rodilý, odkud

krajan?
cuicui-mod? jakýkoli.
cuius, a, um komu patřící?
cuius modi jaký?
cuiusgue modivšeliký.
culcita, ae, f. poduška, polštář.
cúleus (culleus), i, m. kožený měch,

pytel, šourek.
culex, icis, m. komár,

ložnice,
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culina, ae, f. kuchyně, strava, po
hoštění.

*culinárius 3. kuchyňský.
culmen, inis, n. 1. vrchol, témě;

c. tecti hřeben střechy, střecha.
2. stéblo.

culmus, i, m. stéblo, došková střecha.
culpa, ae, f. vina, provinění, chyba;

abesse da culpá, esse extra c-am
býti nevinen, esse in —d vinen,
chybovati; culpae algd tribuere klásti
za vinu.

culpátus 3. provinilý.
culpóě 1. viniti, haněti, sváděti vinu

na někoho algm.
cultellus, 7, m. nožík, *dýka, sudlice.
culter, tri, m. nůž(ky).
cultió, onis, f. pěstění, vzdělávání.
cultor, óris, m. (fem. -trix, icis) pěsti

tel, vzdělavatel, rolník; obyvatel,
ctitel.

cultúra, ae, f. vzdělávání, pěstění;
(agri) c. rolnictví, hospodářství;
zušlechťování, uctívání; *nábožen
ství.

. cultus 3. a) vzdělaný; —a, orum,
n. vzdělaná pole, nivy; b) vzdělaný
duš.; nastrojený, zušlechtěný.

. cultus, us, m. 1. vzdělávání půdy,
osení, plodiny, vzdělané pole, vzdě
laný kraj. 2. ošetřování corporis,
péče. 3. vzdělávání ducha, zušlechťo
vání; uctívání, úcta, pocta, kult,
kultura. 4. způsob života, mrav,
zevnějšek, kroj, šat; přepych, nád
hera.

culullus, 5, n. pohár.
culus, i, m. zadnice.
1. cum předl. s abl. a) s, se secum

habere míti při sobě, secum vivere
žíti pro sebe; pugnare cum alguo
bojovati ve spolku s někým i proti
někomu; studium cum spe accessit
vedle naděje přibylo i chuti (cum
souřadné=a, i); sedere cum vestibus
oděn v roucho; esse cum imperio
míti vrchní velení, cum telo býti
ozbrojen. b) čas. s, zároveň s:
cum prima luce na úsvitě; c) způsob:
vivere cum virtute ctnostně, c. igno
minia potupně; c. bona pace v pokoji
a míru; s, za: cum silentio audire;
cum eJ, ut s tou podmínkou, aby.

„cum (čas.) spojka. 1. s ind. a)
temporale kdy(ž); b) inversum když

—A

WO

M

cupiditás

tu. c) iterativum kdykoli. d) coinci
dens když = tím že. 2. s coni. a)
historicum když; b) causale protože,
poněvadž. c) concessivum (adversa
tivum) ač, ačkoli (kdežto). — cum —
tum jak — tak, jednak — jednak;
cum praesertim zvláště když; c.
primum jakmile, c. maxime zcela
zvláště.

Cimae, drum, f. Kumy, město na
pobřeží kampanském; Cůmaeus 3.
Cůměnus 3. kumský; Cimanř Kumští.
Cůimána, ae, f. nádoba z kumské
hlíny.

cumba, ae, f. [ř.] člun.
cumera, de, f. truhlice, koš.
cumřnum, i, n. [ř.] kmín.
cumaue kdykoli, vždycky.
cumulátus 3. vrchovatý, dovršený,

zveličený.
cumulě 1. a) (na)vršiti, (na)hromaditi.

b) zasypati, zahrnouti, naplniti ně
čím. c) zveličiti, dovršiti; v pass.
přibývati, růsti.

cumulus, 7, m. hromada, spousta;
hora, kopec; vrchol, dovršení.

cinábula, órum, n. kolébka, rodiště.
cůnae, arum, f. kolébka, hnízdo;

nejútlejší věk.
cúnctábundus 3. váhavý, rozpačitý.
cůnctáns, antis váhavý, ostýchavý;

nepovolný.
cunctátio, ónis, f. váhání, ostych,

rozpaky.
cunctátor, oris, m. váhavec, loudal;

adj. rozvážný.
cinctor 1. váhati, otáleti, prodlévati,

rozpakovati se, zdráhati se, vzpírati
se.

cinctus 3. shromážděný, veškeren,
všechen, celý; —a, orum, n. veš
kerenstvo, celek.

cuneátim klínovitě, v klínu.
cuneatus 3. klinovitý.
cuneolus, 7, m. klínek.
cuneus, i, m. klín, čep; klínovicý šik,

klínovité oddělení sedadel v di
vadle.

cunřculosus 3. bohatý králíky.
cuniculus, 7, m. králík; podkop.
cunnus, f, m. ženský úd; ženština.
cůpa, de, f. sud, bečka.
Cupidineus 3. Kupidův, lásky.
cupiditás, datis, f. 1. žádost(ivost),

touha, (dy)chtivost, vášeň, náruži
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vost; c. regni vládychtivost, c. pug
nandi bojechtivost; per —em vášni
vě. 2. ctižádost, vášnivá láska; chti
vost požitků, peněz, lakota; stra
nictví, stranickost.

cupid8, inis, f.—cupiditas; m. C. Eros,
Mílek.

cupidus 3. žádostivý, dychtivý, váš
nivý, náruživý; vášnivě zamilovaný,
oddaný, nakloněný; dychtivý peněz,
hrabivý, stranický.

cupiens, entis žádostivý, dychtivý.
cupič, cupivi, cupřtum 3. a) přáti si,

žádati si, dychtiti, toužiti algd. b)
přáti, býti nakloněn alci.

cupitor, oris, m. žadatel.
cuppedia, ae, f. (cupio, edo) mlsnost,

labužnictví.
cupressetum, 7, n. cypřišový háj.
cupresseus 3. cypřišový.
cupressifer, a, um rodící cypřiše.
cupressus, i (cyparissus), f. [ř.]

cypřiš, skříňka cypřišová.
cúr proč, k čemu!
cira, ae, f. 1. a) péče, starost,

pozornost, horlivost; cum —ď peč
livě; est mihi algd curae mám něco
na starosti, rád; opatrování, ošetřo
vání, léčení, pěstování. b) správa,
velitelství, úřad, zaměstnání (i vě
decká); spis, kniha; chráněnec, do
zorce, ochránce. 2. starost, nepokoj;
mukalásky, láska; předmět starosti,
miláček, milenka.

cúrátič, onis, f. péče, pečlivost, oše
třování, léčení; řízení, správa.

cůrátor, oris, m. poručník; správce,
zástupce, opatrovník.

curátus 3. pěstěný, pečlivý, bedlivý.
curculió, onis, m. pilous.
Curěs, ium, f. Kury, město sabinské;

Curensis, e (Curetis, e) kurský.
Ciůretes, um, m. Kureti, kněží Jovovi

na Krétě; Cůretis, idis, f. kuretská.
cůria, de, f. 1. družstvo několika

vznešených rodů (kurie), místo,
kde se shromažďovaly. 2. radnice,
shromáždění rady, rada, senát. 3.
vyšší úřady. 4. *dvůr císařský a pod.,
(říšský) sněm, soudní dvůr; senior
curide předseda sněmu; cůrige su
premus praefectus nejvyšší hofmistr.

cůriális, e patřící k téže kurii, spolu
občan; *dvorský, dvorní; jemný,
zdvořilý.

94 curtus

Curiátií, orum, m. Kuriatiové, rod
albský.

cůriatim po kuriích.
cůdriatus 3. kuriatní, konaný po ku

riích (comitia —a sněm): lex c—a
zákon v komitiích k. přijatý.

cůrio, onis, m. starosta kurie.
cůričsitas, atis, f. zvědavost.
cůriosus 3. dbalý, pečlivý; pátravý,

zvědavý.
curis, is, f. kopí, oštěp.
cůr8ó 1. a) pečovati, starati se, při

pravovati, dbáti, všímati si algm,
algd; chtíti (curare esse algd); sacra
obstarávati; pontem faciendum cu
rare dáti postaviti (s ger.); ošetřo
vati, opatrovati, léčiti; c. praecep
tum příkaz vykonati; c. corpus od
počívati, občerstviti se; c. corpus
exanimum balsamovati; c. prodigia
odvrátiti; c. cutem pěstiti kůži,
přáti si. b) peníze opatřiti, zaplatiti;
c. bellum říditi; c. excercitum veleti
vojsku; c. provinciam spravovati.

curriculum, 7, n. 1. běh, kvap; běh
o závod, dostihy; oběh. 2. závodní
dráha, z. vůz.

curro, cucurri, cůrsum 3. a) běžeti,
spěchati, běžeti o závod; rychle
plynouti, prouditi, letěti a pod., na
lodi jeti, plaviti se, plouti. b) čas.
utíkati, plynouti. c) *býti běžný,
vyskytovati se (—occurro 3.).

currus, čs, m. vůz, povoz; závodní,
válečný, vítězný vůz; spřežení;
triumf.

cursim spěšně, rychle.
cursito 1. curso 1. prudce pobíhati,

běhati.
cursor, oris, m. běhoun, rychlý posel,

běžec.
cursus, is, m. 1. běh, cval, spěch,

rychlost; cursů klusem. 2. přen.
jízda, běh o závod, závod; cursus
honorum stupně hodností úředních;
jízda na koni, let, plavba, cesta,
směr cesty, cursum tenere zachovati
směr; tok řeky; dráha života, c.
animi směr duševní; (prů)běh udá
lostí, věcí; oběh, dráha; c. orationis
proud řeči.

Curtius, ii římské jméno rodové.
curto 1. zkrátiti, ztenčiti.
curtus 3. zkrácený, zkomolený; ob

řezaný; neúplný.
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curiilis, e 1. patřící k vozu, vozní. 2.
kurulský: sella c. křeslo, aedilitas c.

curvámen, inis, n. zakřivení, ohnutí,
ohyb, (s)klenutí.

curvatůra, de, f.—curvamen.
curvátus 3. curvus 3. zakřivený, o

hnutý, zam, sklenutý; klikatý, kčivý.
curvě 1. z(a)křiviti, ohnouti, za—,

sklenouti, skláněti.
cuspis, idis, f. hrot, osten; oštěp,

kopí, trojzub.
custódia, age, f. a) stráž, dozor,

ochrana; plur. stráže, hlídky. b) vaz
ba, vězení, žalář; vězňové. c. libera
domácí vězení.

custodíč 4. střežiti, hlídati, opatro
vati, pozorovati, dáti pod dohlídku;
vězniti.

custěos, odis, m. f. strážce, dozorce,
hlídač, žalářník; ochránce; v plur.
stráže, posádka; corporis C—es tě
lesná stráž.

*cutaneus 3. kožní.
cutis, is, f. kůže.
Cyane, es, f. víla, jež se proměnila

v pramen u Syrakus.
cyathus, i, m. [ř.] malá číše; míraSi
cybaeus 3. [ř.] baňatý; —a (navis)

nákladní loď.
Cyběbe, čs — Cybele, es (ae), f.

1. fryžská bohyně Kybele. 2. hora
ve Frygii; Cybeleius 3. Kybelin, ky
belský.

Cycladés, um, f. ostrovy Kyklady.
cyclas, adis, f. [ř.] slavnostní bílé

ženské roucho s lemem kolem do
kola.

cyclicus 3. [ř.] kyklický.
Cyclops, opis, m. Kyklop; Cyclópius

(Cyclopicus) 3. kyklopský.
cycneus 3. [ř.] labutí.
cycnus, i, m. [ř.] labuť.
Cycnus, 7, m. syn Sthenelův a syn

Neptunův, oba proměněni v labuť.
Cycneus 3. Kyknův.

Cydnus, ř, m. řeka v Kilikii.
Cydón, onis, m. Kýdoňan, obyvatel

z města Kydonu na Krétě; Cydonius
3. kydonský, krétský.

cylindrus, 7, m. [ř.] válec.
Cyllene, es (ae), f. pohoří v Arkadii;

Cyllenius 3. kyllenský — Cylléněeus

— (f.) Cyllenis, idis Merkuriův
(—ova).

cymba —cumba.
cymbalum, 7, n. [ř.] cymbál (obyč.

plur.).
cymbium, if, n. [ř.] pohár, číše.
cymbula, ae, f. člunek, lodička.
Cyme, es, f. 1. město v Aiolidě; Cý

maeus 3. kymský, Cýmae: kymští.
2. — Cumae.

Cymothoáé, čs,
Nereovna.

Cynicus 3. kynický, (přívrženec kyn.
filosofie. C—us, 7, m. kynik).

cynocephalus, i, m. ([ř.) pavián
(opice s psí hlavou).

Cynosarges, is, n. gymnasium athén
ské.

Cynthus, i, m. hora na ostrově Délu.
Cynthius 3. cynthský; subst. m. =
Apollon, f. Diana.

Cynosůra, ae, f. =
Malý medvěd.

cyparissus —cupressus.
Cyprius vicus, 7 se zvala ulice jdoucí

od Kolosea na sever.
Cypros (-us), i, f. ostrov Kypros;

Cyprius3. kyperský; Cyprii Kypřané;
Cypria — Venuše (i Cypris, idis).

Cypselus, i, m. Kypselos, tyran ko
rintský v 7. st. př. Kr

Cýréne, és, —nae, drum, f. Kyrene,
řec. osada v Libyi; Cyrenaeus (—nai
cus) 3. kyrenský; Cyrengeř (—naici),
orum, m. stoupencifilosof. školy ky
renské; Cyrenensis,ekýrenský, —es,
ium, m. Kyreňané

*cyrillicus 3. cyrilský, kyrilský.
Cyrus, 7, m. Kýros, jméno perských

králů.
Cytaeine, čs, f. Kyťanka, Medea,

zvaná tak podle města Kytai v Kol
chidě.

Cythera, ae, f. Kythéra, ostrov jižně.
od Peloponnésu; Cythéreus 3. ky
therský; Cytheréa, ae — Cythěréis,
idis, f. Kytheřanka —' Venuše.
Cytherčius 3. kytherský, Venušin.
Cythereias, adis Venušina (columba).

cytisus, T,f. (ř.] vojtěška.
Cyzicus, i, f. město Kyzikos ve Fry

gii; Cyzicenus 3. kyzický; Cyzicenř
Kyzičtí.

f. (rychlá jako vlna),

Cynosůris ursa
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D = 1. Decimus. 2. 500. 3. a. d.=
ante diem.

Dáci, orum, m. Dakové; Dácia, ae, f.
Dakie (býv. Sedmihradsko a Ru
munsko).

dactylicus 3. [ř.] daktylský.
1dactyliothéca, ae, f. skřínka na

prsteny.
dactylus, 7, m. [ř.] daktyl;

mušlí, druh hroznů, datlí.
daedalus 3. [ř.] umělecký, umělý,

Istivý.
Daedalus, i, m. slavný myth. umělec

Daidalos; Daedaleus 3. Daidalův.
*daemoón, onis, m. démon; zlý duch,

ďábel; modla.
Dalmatae, drum, m. Dalmatové; Dal

matia, ae, f. Dalmacie, Dalmaticus
3. dalmatský; vedlejší tvary: Del
matae, Delmatia, Delmaticus.

dáma (damma), ae, f.
kamzík.

dámiuúrgus, 7, m. (ř.] správce obce.
damnatió, ónis, f. odsouzení.
damnátorius 3. odsuzovací.
damnátus 3. odsouzený.
damno 1. a) odsouditi (dáti ods.),

trestati, pokutovati, falsi pro pod
vod, maiestatis pro urážku veli
čenstva, nomine caedis pro vraždu,
de vi pro násilí, de repetundis, repe
tundarum přo vydírání, de veneficiis
pro travičství, inter sicarios z úklad
né vraždy; capitis (—te) na smrt,
pecunid k peněžité pokutě, b) za
vázati k něčemu, zasvětíti; voti
damnari býti zavázán k vyplnění
slibu, dojíti vyslyšení přání; zamí
tati, zavrhovati.

damnosus 3. zhoubný, škodlivý.
damnum, 7, n. 1. ztráta, zkáza, po

hroma, vada, škoda. 2. ztracený
předmět. 3. pokuta, trest.

Danae, es, f. Danae, dcera Akrisiova;
Danaeius 3. Danain.

Danaus, 7, m. syn Belův, zakladatel
Argu; Danaiřdes, um, f. Danaovny,
jeho dcery; Danaus 3. danajský,
řecký. D—i, orum, m. Danaové,
Řekové.

Dánuvius, iz, m. Dunaj

tdruh

daněk,

Daphne, čs, f. 1. nymfa změněná ve
vavřín. 2. město v Syrii.

Daphnis, idis, m. sličný pastýř.
daps, pis, f. (v plur.) hostina, hody,

zvl. obětní; jídlo, pokrm.
dapsilis, e bohatý, štědrý.
Dardaniděés, ae, m. (obyč. v plur.)

Dardanovec, Trojan; Dardanis, idis,
f. Trojanka. Dardanius 3. dardanský,
trojský —ia, iae, f. Troja, město
i kraj. Dardanus 3. dardanský,
trojský (—us, 7, m. syn. Diův, pra
otec trojských králů).

Dareus, 7(Darius, 7),m. jméno králů
perských.

datió, onis, f. dávání, udílení; pozdní
tvary jsou i *datia, ae, f., datium,
T, n. dávka, tribut.

dator, oris, m. dárce.
Daulis, idis, f. město ve Fokidě.

Daulius 3. daulijský; Daulias, adis
daulijská (avis Prokne).

Daunius 3. apulský; (Daunus, T, m.
starý král apulský, Daunias, adis, f.
Apulie).

Dávus, i, m. jméno otroka, otrok.
de předl. s abl. 1. místně. a) shora dolů

s, se de muro deicere, arbor de caelo
tacta. b) o vzdalování z, ze de foro
discedere, de manibus sicam extor
guere. c) o původu z, ze homo de
plebe, signum factum de marmore;
o celku a části: alter de duobus, de
tot milibus una; de publico z obecní
pokladny, de meo z mého majetku
— 2. čas. a) (hned) po: diem de die
den po dni. b) za, o (současně);
de multa nocte za čiré noci. 3. a) příč.
pro, z, za, od: multis de causis z,
pro; de vi accusare za, z, pro. b)
způsob, podle, po: de meo more, de
vestra sententia; de improviso zne
nadání, de integro znovu, de in
dustrid úmyslně. c) předmět a vztah:
co do, vzhledem k, o, na: cogitare
de re (o, na); impetrare de indutiis
dosáhnouti příměří; timere de re
publica o obec; legatos mittere de
pace aby jednali o mír.

dea, ae, f. bohyně.
de-albo 1. obíliti.
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deambulo 1. choditi sem tam, pro
cházeti se.

de-armě 1. odzbrojiti.
de-bacchor 1. vybouřitise, zuřiti (do

únavy).
dě-bellátor, oris, m. podmanitel.
dě-bella 1. doválčiti, válku skončiti;

podmaniti, zdolati.
děbeč, uř, itum 2. (de, habeo) míti

(peníze) od někoho. 1. býti dlužen,
za—; ii, gui debent dlužníci; ii,
guibus debeo moji věřitelé. 2. a) býti
povinen, zavázán, míti povinnost,
musiti; v pass. náležeti, patřiti ně
komu; honor debitus náležitá, po
vinná pocta; non ď. nemíti, nesměti.
b) býti určen, vyvolen k něčemu;
deberi morti propadati smrti. c) býti
(diky) povinován, někomu něco dě
kovati; debitus 3. dlužný, povinný,
určený, propadlý, vyvolený; náležitý.

děbilis, e ochromený,vysílený, slabý,
bídný.

debilitás, dtis, f. debilitatič, onis, f
ochromení, vysílení, ochabnutí,
slabost.

děbilitě 1. oslabiti, ochromiti, zba
vici sil, .

děbiti5, onis, f. dluhování,
děbitor, oris, m. dlužník; kdo jest

zavázán, *vinník.
děbitum, 7, n. dluh, daň, závazek,

*vina.
*dacantátič, onis, f. zpívání, zpěv;

žvanivost. .
dě-cantě 1. a) zpívavě přednášeti,

stále odříkávati. b) dozpívati,
*decánus, T, m. děkan.
de-cedě, cess“,cessum 3. ab, ex, de re,

abl. 1. odstupovati, u—, odejíti,
vzdáliti se; odchýliti se, uchýlici se,
vyhýbatl se, ustoupitl s cesty; voj.
odtáhnouti; de agmine d. opustiti
řadu. 2. a) odcházetí, za—, mizeti,
míjeti, přestávati; vires deceduntsil
ubývá; d. (de vita) odejítí z tohoto
světa, zemříti. b) vzdávati se ně
čeho, ustoupiti od čeho: suo iure.
c) nebýti roven, nevyrovnati se.

decem deset.
december, bris, bre prosincový —er

(mensis) prosinec.
decemiugis, e desetispřežní.
decem-peda, ae, f. tyč měřická

10 stop dlouhá.

decimus

decem-pedátor, čris, m. zeměměřič.
decem-plex, icis desateronásobný.
decem-scalmus 3. desetiveslový.
decemvirális, e týkající se decem

virů.
decemvirátus, čs, m. decemvirát.
decemviri, orum, m. (zřídkasing.-vir,

7) sbor 10ti mužů sestavený za
určitým úkolem: legibus scribundis,
(se)litibus iudicandis, sacris faciundis.

decens, entis (přísl. decenter) slušný,
způsobný, přiměřený; ozdobný,
sličný.

decentia, ae, f. slušnost, půvab.
*deceptio, onis, f. oklamání, podvod.
dě-cerně, crev?,cretum 3. a) rozhod

nouti, usnésti se, ustanoviti, na
říditi, vyhlásiti; povoliti, přisouditl
alci triumphum, přikázati provinciam.
b) navrhovati, hlasovati pro návrh
(= censeo); rozhodnouti se u sebe,
umíniti si. c) acie, armis d. rozhod
nouti bojem, svésti rozhodný boj,
classe d. na moři; d. proelium roz
hodnouti bitvu; facere potestatem
decernendinabídnouti rozhodný boj.
d) slovy rozhodovati, zápoliti.

dě-cerpě, ps?, ptum 3. utrhnouti,
bráti z (od) něčeho, ubírati, po
žívatl.

de-certátič,
bojem.

de-certě 1. bojovati do rozhodnutí,
svésti rozhodný boj.

dě-cesslo, čnis, f. ustoupení, odchod,
úbytek.

dě-cessor, oris, m. předchůdce v úřa
dě

Gnis, f. rozhodování

dě-cessus,iis,m.ústup,odchod,smrt;
ubývání, odliv.

decet, decuit 2. sluší se, je slušno,
patří, hodí se.

1. děcidě, cidř — 3. (cado) 1. spad
nouti, zřítiti se, (s)klesnoutl. 2. pad
nouti, podlehnouti, přijící na zmar,
míti neúspěch.

2. děcTdě, cid!, císum 3. (caedo), 1. od
říznouti, useknouti, utíti. 2. přen.
(zkrátka) něco rozhodnouti, urov
natl; shodnouti se, vyrovnati se.

declěs desetkráte; často.
decima, —ánus, decimo víz decuma

a pod.
decimus 3. desátý; —um po desáté;

decima pars desátek.
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Decimus, r, m. římské předejmení.
dě-cipič, cepř, ceptum 3., a) podsko

čiti, klamati, podváděti. b) ujíti,
zůstati nepozorován algm; nepozo
rovaně tráviti, krátiti si čas (diem).

hodnutí.
Decius, i7, jméno řím. rodu. Decianus

3. Deciův.
de-clámátio, onis, f. cvičení v řeč

nění; tlachání.
de-clamátor, oris, m. učitel řečnictví,

krasořečník; tlachal.
de-clámátorius 3. řečnický.
de-climit5 1. (často, pilně) cvičitise

v řečnění, causas o právních spo
rech.

dě-clámě 1. cvičiti se v řečnění;
prudce řečniti.

de-clárátič, onis, f. projev, osvědče
ní.

de-cláró 1. a) zřejmě, veřejně uka
zovati, naznačovati; vyhlašovati. b)
objasňovati, dávati na jevo, ohlašo
vati, roz—; sortibus declarare loso
vati.

de-clinátié, onis, f. odchýlení se,
odchylka, uhnutí, vyhýbání se, ne
chuť; *skloňování.

dě-clino 1. a) nesřech., odchýliti se,
uhnouti se, obraceti se. b) přech.
odchýliti, obraceti; d. agmen za
točiti s vojem v jinou stranu; vy
hýbati se něčemu urbem, certamen.

de-clivis e spádný, nakloněný, přen.
*snadný; —e,is, n.sráz, spád, stráň.

děe-clivitás, atis, f. sráznost, spád.de-coctor,| oris,"m.rozmařilec,
bankrotář.

de-color, oris 1. barvy zbavený, vy
rudlý, jinak zbarvený. 2. osmahlý,
snědý.— —A!= =..

barvy, vyrudlost, zbarvení.
de-colčóré 1. zbaviti původní barvy,

zbarviti.
de-cogu6, xř, ctum 3. a) uvařiti. b)

promarniti jmění, přijíti na mizinu;
zpronevěřiti.

decor, oris, m. 1. slušnost, důstojnost,
ozdoba, šperk. 2. půvab, vnada.

decóró 1. zdobiti, krášliti; vyzname
nati, slávu zjednati.

decórus 3. slušný, (o)zdobný, dů
stojný, čestný; ridere —um slušně,

půvabně; půvabný, spanilý, skvělý;
ozdobený, vykrášlený.

decrepitus 3. sešlý, zestárlý, m. sešlý
člověk.

de-crésco — — 3. ubývati, zmenšo
vati se, opadávati.

děcrétum, 7, n. (decerno) rozhod
nutí, usnesení, nařízení, nález; filo
sofická zásada.

decuma, ae, f. (decima) desátý díl
kořisti; desátek; tdar lidu, dědický
podíl.

decumánus 3. (decimanus)a) desátku
podrobený; —um frumentum desá
tek; —us, T, m. nájemce desátků.
b) patřící k 10té legii; porta —a
zadní brána říms. tábora.

decumátes, ium, m. (agri) desátková
pole.

deé-cumb5, cubuř — 3. uléhati, one
mocněti, podléhati, dostati smrtel
nou ránu.

decumo 1.každého desátého usmrtiti.
*decuplus 3. — decemplex.
decuria, ae, f. dekurie,

deseti.
decuriátio, onis, f. (—tus, is, m.)

rozdělení v oddíly po deseti mu
žích, členech.

1. decurio 1. děliti v dekurie.
2. decurio, onis,m. 1. velitel dekurie,

desátník. 2. člen městské rady de
kurionů.

decurionális, e příslušející dekurii.
decurionátus, is, m. hodnost de

kuriona.
de-curró, (cu)curri, cursum 3.: 1. a)

nepřech. sbíhati shora dolů; dolů
páditi, kvapiti, slétnouti, stékati,
v—, přitrhnouti. b) odněkud bě
žeti, (při)spěchati; konati voj. cviče
ní; táhnouti v slavnostním pochodu.
c) utíkati se, uchýliti se. 2. přech.
proběhnouti, uraziti, dokončiti,
zběžně o něčem pojednati.

dě-cursič,. onis, f. přepadení, vpád.
dě-cursus, is, m. 1. = decursio2. slav

nostní voj. průvod. 3. proběhnutí;
d. honorum zastávání všech úřadů;
spád, průběh, uplynutí, konec.

decus, oris, n. 1. ozdoba, okrasa;
krása, půvab; čest, pocta, sláva,
oslava, důstojnost; algd est decori
ke cti, k ozdobě a pod.; ctnost, po
ctivost. 2. ozdoba, okrasa, vyzna

oddělení
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menání; slavný, rekovný či ; chlou
ba (vlasti).

dec-ussis, is, f. (decem, as) desetník;
znamení X.

decussó 1. děliti křížem.
de-cutio, cuss?, cussum 3. (guutio) se

třásti, srážeti, porážeti.
dě-decet, uit, 2. nesluší se, nehodí se,

nepatří, není slušno, přiměřeno.
de-decor5o 1. zohaviti, zhanobiti, po

skvrniti.
dedecorus 3. potupný, hanbu půso

bící.
děedecus, oris, n. hanba, potupa; ha

nebný čin, neřest.
dedicátič, onis, f. posvěcení, zasvě

cení.
dedico 1. a) ohlašovati, při—, (jmění

při odhadu). b) posvěcovati, zasvě
covati.

de-dignor 1. algm, algd považovati za
nehodna, opovrhovati, zavrhovati.

dě-discó, didicř — 3. odnaučiti se,
odvykati.

dediticius 3. kdo se vzdá, podrobený,
poddaný.

deditič, onis, f. vzdání se, podrobení
se.

děditus 3. vzdavšíse, podrobený; od
daný, nakloněný; horlivě se něčemu
věnující.

de-d6, did“, ditum 3. a) vydati; se d.,
pass. vzdáti se, podrobiti se. b) vy
dávati (v šanc), věnovati, obětovati;
d. aures popřáti sluchu; se d., pass.
oddávati se, věnovati se; dedita
oper úmyslně.

dě-doceš — — 2. odnaučiti.
de-dole6 — —2. dotrpěti.
de-důco, důxř, ductum 3.: 1. dolů

vésti, sváděti, skláněti; vestem d.
svlékati, naves spouštěti na moře, |.
crines česati si dolů, barbam hladiti
si, vela spouštěti, rozpínati. 2. a)
odvléci,odehnati,odvésti exercitum;
praesidia d. odvolati stráže, coloniam
zakládati, colonos vysílati. b) přen.
odváděti, odvraceti od něčeho, od
vozovati původ; odčítati, srážeti;
filum spřádati, carmen skládati. 3. a)
přiváděti, dopravovati, provázeti;
nevěstu, manželku si přivésti; při
výděcív nějaký stav; rem in noctemd.
boj přodloužiti až do noci. b) při
vésti —=pohnouti, získati, svésti.

deducti6, onis,f. odvedení, vypuzení;
ubytování; peněžitá srážka.

děductor, óris, m. průvodce ucha
zeče o úřad..

deductus 3. skloněný;jemný, prostý.
dě-erró 1. z(a)blouditi.
dě-fatigátič, čnis, f. únava.
dě-fatigó 1. unaviti, vysíliti.
de-fectič, onis,f. odpadnutí, vzpoura;

ubývání, úbytek, mizení, vysílení;
zatmění (měsíce); defectio animř
mdloba.

defector, oris, m. odpadlík.
děfectus, s, m. — defectio.
děfendo, end“, ensum 3. a) odháněti,

odrážeti, odvraceti; d. crimen hájiti
se proti; d. bellum illatum vésti válku
obrannou; hájiti se, brániti se. b)
hájiti, brániti někoho od někoho,
před někým algm ab alguo, contra,
adversus algm., v boji, na soudě;
hájiti, zastávati mínění, rozhodně
tvrditi.

*defensa, ae, f. = děfensio.
defensio, onis, f. obrana; ochrana;

obhajovací řeč; důvod k obraně.
defensito 1. často obhajovati.
děfensó 1. klásti prudký odpor; úsilně

hájiti.
defénsor, oris, m. odvratitel, zachra

nitel; obhájce, ochránce.
de-feró, ferre, tulř, látum 1. dolů sná

šeti, svésti, přivésti, svrhnouti, ská
ceti; ferrum in pectus d. meč vraziti;
o řece: po proudu nésti, unášeti;
v pass. dolů se vrhnouti, skáceti se.
2. odnášeti, za—, u—, odvážeti,
strhnouti; v pass. i octnouti se ně
kde. 3. donášeti, při—, odevzdá
vati, nabízeti; svěřovati, udělovati,
vznášeti na někoho ad algm, alci;
delatum accipere přijmouti nabízený
dar; předkládati k rozhodnutí; do
nášeti, ohlásiti, oznámiti; udávati:
nomen alcis deferre někoho udati;
obžalovati.

de-fervesco, fervř, ferbuř — 3. vy
kypěti, vykvasiti se, vybouřiti se.

de-fessus 3. unavený, vysílený.
de-fetiscor, defessus 3. unaviti se,

zemdleti. “
deficio,fécř, fectum3.: 1. odpadnouti,

zpronevěřiti se ab alguo; odpadnu
tím od někoho se k jinému (ad
alam) přidati, přejíti. 2. a) ubývati,
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nedostávati se, scházeti, do—, vy
sychati; sol deficit zatemňuje se; de
ficiente consilio nevěda (—ouce) si
rady. b) umdlévati, ochabovati,
chřadnouti, umírati; animo d. zma
lomyslněti, spe ď. vzdáti se naděje.
3. přech. opouštěti, nedostávati se,
scházeti někomu algm; dies me de
ficiet nebude mi stačiti; defectus
3. unavený, zesláblý.

dě-figó, xř, xum 3.: 1. zarážeti, v—,
vetknouti; v pass. i utkvěti, uváz
nouti. 2. a) oculos d. upírati; cogita=
tiones in re d. zamysliti se nad...;
defixis oculis s upřeným, ztrnulým
zrakem. b) virtutem in mentibus d.
vštípiti do mysli; zaraziti, ohromiti,
omráčiti, proklíti; defixus 3. zara
žený, zahloubaný, ztrnulý.

de-fingó, nxř, ctum 3. vytvářeti, zne
tvořovati.

dě-finió 4. omezovati, ohraničovatí;
přesně určovati, vymezovati.

děfiniti6, ónis, f. ohraničení, určení,
vymezení, výměr.

definitivus 3. objasňující, určující;
konečný, rozhodný (někdy psáno
i diffinitivus).

definitus 3. vymezený, určitý, zře
telný; konečný, určený.

defič, fierf — — scházeti, chyběti.
*defixič, onis, f. kletba, klatba.
dě-flagrátič, onis, f. shoření, zhouba.
de-flagró 1. a) shořeti, lehnouti po

pelem; zhynouti, ochabnouti. b)
spalovati, (ohněm) ničiti.

dě-flecto, flex?, flexum 3. a) shýbati,
u—, odvraceti; měniti, přeměňo
vati.b)nepřech. uhýbati se, odbočiti,
odchýliti se.

dě-fleo, flěvr, flétum 2. oplakávati,
s pláčem vypravovati.

dě-flórésco, florur — 3. odkvétati,
vadnouti.

de-fluč, flixř — 3. a) dolů stékati;
plouti, plovati po proudu; skáceti
se, vypadávati (crines), splývati
(šat). b) odtékati, ztráceti se, od
padnouti; plynouti odněkud jinam,
připadnoutí.

tdefluus 3. splývající, plynoucí.
de-fodió,fodi,fossum 3.skopati,od—,

zahrabati, zakopati.
dě-formátič, onis,

zohavení, potupení.
f. znetvoření,

dě-formis, e beztvárný, znetvořený,
ohyzdný; hnusný, potupný.

dě-formitás, atis, f. ošklivost, haneb
nost, potupnost.

de-formoě 1. a) vytvářeti, vylíčiti.
b) zohyzditi; zhanobiti, poskvrniti.

de-fraudě, 1. zklamati, obelstíti.
de-frenátus 3. bezuzdný.
dě-frlca, cuř,ctum 1. natírati, otírati.
dě-fring5, frégi, fráctum 3. ulomiti,

zlomiti.
děefrutum (defritum), 7, n. zavařená

moštová šťáva,
dě-fugió, fágř — 3. prchati, vyhýbati

se, straniti se algm.
dě-fundo, fúdi, fůsum 3. vylévati,

od—, u—, na—; nasypávati.
děé-fungor, fůnctus sum 3. něco vy

říditi, dokončiti; d. periculo vyváz
nouti z..., morbo přetrpěti, imperio
dostáti rozkazu, honoribus zastávati
(již dříve) úřady, vita skonati,
zemříti.

degener, a, um odrodilý, zvrhlý,
podlý.

dě.generč1. a) odroditi se, zvrhnouti
se; odpadnouti, upustiti od něčeho,
odchylovati se (od vlastností rodu).
b) přech. hanobiti, kaziti.

děgero, gessř,gestum 3. snášetl dolů,
pryč.

děgo — — 3. (de; ago) žíti, tráviti.
*děgradátič, ónis, f. degradace, zba

vení úřadu, hodnosti kněžské.
*děgradě 1. degradovati, zbaviti

úřadu, hodnosti.
děé-grandinat 1.

kroupy.
dě-gravě 1. tížiti, (dolů) tisknouti;

obtěžovati, v nesnáze uváděti.
dě-gredior, gressus sum 3. sestupo

vati, odcházeti; d. ad pedes sesedati
s koní.

děgusto 1.
za—, zkoušeti;
vnaděný.

de-hinc odtud, od nynějška; potom.
de-hisco — — 3. rozvírati se, roze

„Stupovatl se, pukati.„T,n.zohyždění;

přestávají padati

ochutnávati; okoušetí,
děgustatus 3. *na

©hanbaa.
de-honestó 1. hyzditi, zhanobitl.
de-hortor 1. zrazovati od něčeho.
Dělanira, ae, f. dcera Oineova, choť

Herakleova.
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dě-icio, iécT, jectum (iacio) 3.: 1. a)
shazovati, svrhovati, bořiti, káceti;
d. securim in caput vraziti hluboko.
b) k zemi sraziti, zabíti; vultum,
oculos d. sklopiti, skloniti; ď. princi
patu svrhnouti s trůnu. 2. odhazo
vati, odháněti, za—, odvraceti de
sententia, honore (od ucházení se'
o úřad), spe zbaviti; d. de statu,
gradu z výhodného postavení,
z duševní rovnováhy; dď. metum
zbaviti strachu.

Děidamtia, ae, f. dcera Lykomeda,
krále na Skyru, matka Pyrha, syna
Achilleova.

de-iectič, ónis, f. vypuzení, za—,
*ponížení.

1. dě-iectus, čs, m. skácení, poražení;
svah, spád.

2. dě-iectus 3. nízký, ponížený; loca
d-a nížiny.

dein —deinde.
dein-ceps (capio) po sobě, za sebou;

hned potom.
de-inde 1. místně: dále (za někým).

2. čas. od té doby, potom, brzy,
co nejdříve; při výpočtu: za druhé |
(primum, deinde, tum).

Déiopea, ae, f. D., nymfa.
Děéiotarus, 7, m. D., tetrarcha v Ga

latii.
*Deipara, ae, f. Bohorodička.
Deiphobe, čs, f. věštkyně, Sibylla

kumská.
Děiphobus, 7, m. syn Priamův.
*deitás, átis, f. božstvo, božství.
de-iungě — — 3. vypřahati; upustiti

od něčeho.
de-lábor,!ápsus sum3. a) sklouznouti,

smeknouti se, (s)padnouti, sklesnouti,poklesnouti,| ochabnouti;
dolů se snésti, sestoupiti; o řece:
vylévati se. b) upadnouti in morbum;
ocitnouti se někde; obraceti se,
kloniti se k něčemu.

de-lámentor 1. hořekovati, kvíleti
nad — algm.

de-lassó, 1. úplně unaviti.
dě-látič, čnis, f. udání u soudu, ža

loba.
de-látor, oris, m. donašeč, udavač.
dělectábilis, e rozkošný, milý.
delectámentum, 7, n. zábava.
delectátio, čnis, f. zábava, rozkoš,

požitek, půvab.

delecto 1. baviti, těšiti; se d. n.
v pass. baviti se, těšiti se, míti
zábavu, požitek (re).

de-lectus, čs, m. výběr, volba.
*delegaátus, 7, m. poslanec, vy—,

pověřenec, delegát.
dě-légo 1. a) odesílati, po—; přikazo

vati, svěřovati; vznášeti na někoho.
b) sváděti na někoho, přičítati, při
pisovati.

delenimentum, 7, n. úleva, útěcha;
vnadidlo, lakadlo.

de-lénič 4. ukonejšiti,
okouzliti, nakloniti si.

delenitor, oris, m. tišitel, konejšitel.
děeleo, evř, čtum 2. shladiti, vy—,

za —, smazati, vyškrábati; (z)ničiti,
zhubiti.

děletrí , icis, f. zahubitelka.
deliberábundus 3. pohřížený v pře

mýšlení.
děliberátio, onis, f. úvaha, rozmýš

lení; porada.
deliberátiívus 3. rozvažovací.
deliberátor, óris, m. rozvažovatel.
de-ITberó 1. (libra) a) odvažovati,

roz—; přemýšleti, raditi se, tázati
se na radu. b) ustanoviti se, roz
hodnouti se.

de-líbo 1. ulévati; ;ubírati, ochutná
vati, utrhávati, zmenšovati.

de-libro 1. (liber) oloupati.
delibůtus 3. natřený, namazaný.
delicátus 3. a) rozkošný, vábný,

nádherný, vybraný. b) smyslný, roz
mařilý, vybíravý; m. rozkošník,
přemrštěnec.

děliciae, rum, f. (dělicium, T, n.)
a) lakadlo, požitek (—tky), rozkoš,
slast, pochoutka (—tky); marnivost;
esse in d-iis alci býti něčím miláč
kem, potěšením. b) ozdoba.

deliciolae, arum, f. potěšení, miláček.
děelictum, 7, n. poklesek, přečin.
1. de-ligě, legT,léctum 3. (lego) sbíra

ti, (vy)voliti si, vyřazovati, vybírati.
2. dě-ligo 1. uvazovati, ob—, při

pevniti, spojovati, přivazovati.
*delineátič, onis, f. obrys, náznak.
dě-linguo,ligu?, lictum3.opomenouti,

scházeti; proviniti se, páchati.
dě-liguěscé, licuř—3. táti, rozplývati

se.
dě-lirátio, onis, f. ztřeštěnost, po

šetilost,

zmírniti;
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de-liró 1. vybočiti z dráhy rozumu,
býti ztřeštěný, pošetilý.

delirus 3. pomatený, pošetilý.
delitěsco, lituř—3. (lateo) skrývati se.
de-litigó 1. prudce se hádati.
Delos (—us), 7, f. ostrov Delos; —ius

3. delský; d—ia folia vavřín; —iacus
3. delský.

Delphi, orum, m. Delfy;
delfský.

delphin, řnis (—Tnus, T)m. [ř.] plíska
vice.

dělůibrum,T, n. (luo) svatyně, chrám.
de-lidě, s7, sum 3. klamati, šáliti.
dě-lumbě 1. ochromiti, oslabiti.
dě-madescč, maduř — 3. zcela

zvlhnouti.
de-mandě 1. svěřiti, odevzdati.
dě-máně 1. stékati.
dě-měéns, entis mysli zbavený, šílený,

pošetilý.
děměnsus 3. odměřený; d-um, 7, n.

příděl.
dě-mentia, ae, f. šílenost, zpozdilost.
dě-merečě, u7, itum (—or, itus sum)

2. zásluhou si někoho získati, za
vázati.

dě-mergě, s?, sum 3. a) pohroužiti,
potopiti, v pass. (u)tonouti. b) po
kořiti, svrhovati; d—T aere alieno
tonouti v dluzích.

dě-métior, měnsussum 4. odměřovati
dě-metó, messuř,měssum3. požnouti,

useknouti.
dě-migrátió, onis, f. vystěhování se.
děe-migró 1. vysťěhovatise, odejíti.
dě-minuč, u7,útum 3., a) umenšovati;

z—, oslabovati; v pass. chřadnouti.
b) ubírati, zkracovati.

de-minitič, onis,f. umenšení,úbytek.
újma, ztráta.

de-miror algm 1. velice se diviti.
dě-missé nízko, dole; poníženě,

malomyslně.
dě-misstTě, onis, f. spuštění dolů; d.

animi malomyslnost.
děe-missus 3. nízký, spuštěný, splý

vající, slabý, tichý, skromný, malo
myslný.

de-mittě, mřsř, missum 3. a) dolů
spouštěti, sesílati, shoditi, v—; se
d. n. v pass. spouštěti se, snášeti
se, shýbati se, slétnouti, spadnouti,
stékati, skláněti se. b) dolů zaraziti,
v—, vetknouti; d. oculos sklopiti,

—icus 3.

aures schlípnouti, agmen dolů svá
děti; d. algm Orco zabíti; (krev)
prolévati, vy—; d. naves přistati
s loďmi, arma po řece dopravovati.
c) v pass.pocházeti od někoho, ně
kam vnikati; snížiti se, klesati.
d) d.in pectus vštípiti (si), spes animo
d. chovati; se in causam pouštěti
se do sporu; animum d. ztratiti mysl;
d. in discrimen vydati v nebezpečí.

demiůrgus—=děmiůrgus.
demě, dempsř, demptum 3. (de, emo)

snímati, odstraňovati, bráti pryč;
zbavovati alci algd.

Děmocritus, 7, m. řecký filosof;
Děmocriteus 3. Demokritův,. subst.
m. žák, stoupenec D—ův; Demo
critea, orum, n. učení D——ovo.

děemóělior4. skáceti, strhnouti, zbo
řiti, zničiti.

demělitič, onis, f. zboření, stržení.
děměn, viz daeměn.
děměnstrátič, onis, f. ukazování,

výklad, důkaz.
dě-mónstró 1. ukazovati, uváděti,

označovati, sdělovati, dokazovati.
dě-morior, mortuussum3. (od)umříti.
dě-moror 1. a) prodlévati, váhati.

b) někoho zdržovati, za—.
Demosthenés, is, m. 1. athénský

vojevůdce za války peloponnéské.
2. slavný řečník a státník.

dě-moveč, movř,m tum 2. shazovati,
svrhnouti, zatlačiti (de loco), od
straniti, odvrátiti.

dě-muůgTtus 3. rozléhající se bučením.
dě-mulceč — — 2. hladiti; ukonej

šiti, utišiti, uchlácholiti, *ošiditi.
děmum teprve, konečně, dokonce.
de-murmurč 1. odmumlávati, od

bručeti.
de-můtátič, onis, f. změna.
dě-miůtě 1. změniti.
děnárius, iř, m. (nummus) denár;

*peníz vůbec.
dě-narró 1. vypravovati, líčiti.
dě-natě 1. plovati po proudu.
de-negě 1. popírati, za—, u—, od—,

odříci.
deni 3. po deseti,denicális,e(de,nex):| —€sferi

očistná slavnost za zemřelé.
denigro 1. očerniti, za—.
děnigue a) konečně, posléze; vůbec,

zkrátka. b) čas. konečně, teprve.
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dě-nominoě 1. pojmenovati po někom.“
dě-normě6 1. činiti nerovným.
de-notě 1. naznačovati, o—; ukazo

vati, narážeti na něco aldgd.
děns, dentis, m. zub, tesák, kel; mo

tyka, srp, paprsek a pod.
denseě — — 2., densó 1. zhušťovati,

hustě metati, zasazovati a pod.
ordines densati husté řady; v pass.
houstnouti, zatahovati se, kupiti se.

+děnsitás, atis, f. houstnutí, hustota.
densus 3. hustý, hustě pokrytý; častý,

těsný; sporý, žírný.
dentália, ium, n. náhlaví u pluhu.
dentátus 3. zubatý, ozubený.
+dentifricium, 7, n. prášek na zuby.
dě-nubóo, psi, ptum 3. alci provdati

še za někoho.
dě-nůidě 1. obnažiti, odhaliti, vyje

viti; sloupnouti, oloupiti.
denuntiátió, onis, f. oznámení, vy

hlášení, vyhrůžka.
dě-nuntič 1. oznamovati, vyhlašo

vati, o—, vyhrožovati; vyzývati,
"věštiti.

dě-nu6 (-novo)znovu, opět.
de-onero 1. zbaviti břemene.
*deordinátio, onis, f. odbočení od

řádu, provinění.
de-orsum (verto, vorsum) dolů (obrá

cen); dole.
deosculor 1. políbiti, zlíbati.
depaciscor = depeciscor.
de-páscě, paví, pastum 3. algd spásati,

ožírati, po—, pásti se na čem;
v pass. pásti se.

de-peciscor, pectus sum 3. vyjedná
vati, vymiňovatisi.

de-pectě, —xum 3. sčesati.
de-pectilátor, óris, m. lupič, plenitel.
dě-pecůlor 1. vypleniti, oloupiti.
de-pellóo, pulř, pulsum 3. a) sháněti

(dolů), svážeti, svrhovati; mládě
vrhnouti. b) odháněti, zapuzovati,
odstraniti, odvraceti; d. senatu vy
loučiti ze senátu.

dě-pendeo — — 2. a) dolů viseti.
b) záviseti na čem, pocházeti od
něčeho.

dě-pendě, pendř, pěnsum 3., odvažo
vati, zaplatiti, poenas odpykati.

dě-perdě, didř, ditum 3. utratiti,
ztratiti; úplně zničíti, zhubiti.

dě-pereč, řre, iř, itůrus z(a)hynouti,
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na zmar přijíti; d. amore zmírati,

dě-prehendo

dě-pingě, nxř, ctum 3. namalovati,
vy—, vylíčiti.

dě-plang6, plánx?, plánetum 3. bíti se
v prsa žalem, kvíleti, oplakávati.

de-plóróo 1. prudce naříkati, bědo
vati (de re); přech. oplakávati, ože
leti.

de-pluit, plůit 3. pršeti, stékati.
depolič 4. uhladiti.
de-póně, posu?, positum 3., a) (dolů)

skládati, u—, odkládati, (in re,
abl.); d. arma složiti; uložiti
k opatrování, uschovati, svěřiti;
děpositum, T,n.svěřené zboží; fallere
depositum nevrátiti, ošiditi o—;
b) odkládati, odstraňovati, *pohřbí
ti; lex est deposita padl; složiti se
sebe, vzdáti se imperium; zapuditi,
zaplašiti, memoriam vypustiti, bel
lum ukončiti, spem vzdáti se, sitim
uhasiti; depositus 3. ztracený, umí
rající.

dě-populátič, onis, f. zpustošení, vy
plenění.

de-populor 1. zpustošiti, popleniti;
—atus 3. zpustošený.

de-portě 1. a) odnésti, odstraniti;
odněkuddopravovati, přivážeti; d.
triumphum dobýti, dosíci. b) od
vážeti, vyhnati, vypovídati.

dě-pěsce, poposci — 3. důrazně žá
dati, vyžadovati, domáhati se čeho;
vymiňovati si, vyžadovati na po
trestání, za vydání.

tdepraedor 1. úplně zpustošiti, vy
pleniti.

de-právátě zvráceně.
de-právátič, onis, f. zkřivení, zne

tvoření, zvrácenost.
deě-právo 1. zkřiviti, znetvořiti; zka

ziti, sváděti.
deprecabundus 3. úpěnlivě prosící.
de-precátič, onis f. prosba za od

vrácení, za odpuštění, omluva.
děprecátor, očris,m. prosebník za

odvrácení, přímluvce.
de-precor 1. prositi za odvrácení, za

odpuštění, uváděti za omluvu; pros
bami odvraceti; dď. mortem prositi
za život; vyprošovati si něco; od
vraceti (prosbou).

dě-prehendě, ndř,nsum3. (za)chytiti,
polapiti, zajmouti, zatknouti; za
stihnouti, zachvátiti, přistihnouti,
překvapiti, shledati.
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dě-prehěnsič, onis, f. postižení, na
lezení.

děprsndě, čndT,ěnsum3. —deprehendo
de-pressus 3. stlačený, u—, nízký.
dě-primě, pressi, pressum 3. a) stla

čovati, tisknouti, strhnouti, sra
ziti; potopiti; hluboko (vy)kopati.
b) přen. potlačiti, udusiti, zmír
nici.

dě-proelior 1. prudce bojovati.
deě-prčmě, mpsi, mptum 3. vynímati;

vybírati; dáti přinésti; *sdělovati.
dě-properč 1. pospíšiti si; spěšně

opatřiti.
deps6, depsuř, depstum 3. [ř.] hnísti.
de-půgis, e s hubeným zadkem.
dě-pugně 1. bojovati rozhodný boj.
dě-pulsič, onis, f. zahnání, odvrácení,

odstranění.
dě-pulsor, oris, m. zapuditel, od

vratitel.
děpirátus 3. vyčistěný.
*děputatus, 7, m. 1. poddaný (depu

tátník). 2. vyslanec.
de-putě 1. zevrubně odhadovati, po

čítati; *určici, přiřknoutl.
dě-rádě, s7, sum 3. oškrábati, limo

upilovati, od —; derasus 3. holý.
děrectus, děrigě a j. viz directus,

dTrigó a pod.
děrelictio, onis, f. zanedbání, opo

menutí.
dě-relingu5, IrguT,lictum3. (nadobro)

opustiti, opomenouti.
děrepente náhle.
dě-répě, psr — 3. (dolů) slézati.
dě-rideč, sr, sum 2. posmívati se,

vy—, tupiti algm.
děeridiculus 3. směšný; —um, T, n.

posměch: —©esse býti na posměch;
směšnýzjev.

de-rigésco, riguř — 3. ztvrdnouti,
ztuhnouti; zježiti se comae.

dě-ripió, ripui, reptum 3. (rapio) a)
strhnouti, stáhnouti, vy—, vyrvati.
b) ubírati, ztenčovati.

děrisio, onis, f. — děrisus.
dě-risor, oris, m. posměváček.
děrisus, ůs, m. posměch, vý—; —uř

esse býti na posměch.
děrfvátič, ónis, f. (rivus) odvedení

(vody); todvození, odvozenina.
dě-rTvo 1. odvodňovati, vodu odvá

děti; crimen svalovati.
dě-ródo, si, sum 3. ohlodati.

dě-rogátlě, čnis, f. částečné zrušení
zákona; *utrhačství,

dě-rogoě1. odnímati, omezovati, zkra
covati iuri; částečně rušiti zákon
de, ex lege; legi; *utrhati někomu.

děruptus 3.strmý, srázný; —a,Orum,
n. srázy, strže.

de-saevič 4. prudce zuřiti.
dě-scendě, scendř, scensum 3. (scan

do), 1. sestupovati, sejíti, (shora)
přijíti, táhnouti. 2. a) sestoupiti,
sejíti až k někomu, něčemu; vklouz
nouti, vnikati, pro—; d. in causam
ujmouti se věci, in certamen pustiti
se do boje, hádky; svažovati se.
b) přistoupiti, přikročiti, odhodlati
se k něčemu, přistoupiti na něco;
poddati se, snížiti se in preces. c)
*pocházeti, míti původ.

dě-scensič, onis, f. (—us, us, m.)
sestup, cesta dolů, plavba po řece
(o závod); vana, prohloubenív láz
ních.

*děscindě, scidí, scissum 3. od
štípnouti, odervati.

dě-scisco, scivř,scitum 3. odpadnouti
ab alguo — a přidati se ad algm;
odchylovati se.

dě-seribo, psi, ptum 3. a) nakresliti,
narýsovati, vrýti, napsati, opsati;
děscripta, orum, n. zápisky, záznamy.
b) popisovati, líčiti, zmiňovati se,
narážeti na — algm.

dě-scriptio, ónis, f. nákres, nárys;
popis, (vy)líčení.

dě-secě, cuř,ctum 1. odseknouti, u—,
odříznouti, u—.

dě-serč, seruř, sertum 3. a) (zrádně)
opouštěti, zůstavovati, zrazovati;
zběhnouti; d. officium nedostáti
povinnosti, vadimonium nedostáti
slibu rukojmím zaručenému, ne
dostaviti se k soudu. b) opouštěti,
zanechávati, zanedbávati; se d. zou
fati nad sebou samým.

*děeserto 1. činiti pustým, neobydle
ným.

děsertor, oris, m. zběh, uprchlík;
kdo nedbá něčeho.

děsertus 3. opuštěný, pustý, nevzdě
laný; —a, orum, n. pustina.

dě-servio 4. horlivě sloužiti, býti
oddán.

deses, idis líný, ochablý.
+děsicco 1. vysušovati, vyprazdňovati.
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důsideš, sedř, sessum 2. býti nečinný,
v nečinnosti.

děsiderábilis, e žádoucí.
děsiderátič, ónis,f. touha.
děsiderium, iř, n. touha (pohřešující),

stesk; žádost, přání, potřeba.
děsiderč 1. toužiti, žádati, přáti si;

postrádati, pohřešovati; v pass.
nedostávati se, chyběti.

děsidia, de, f. nečinnost, zahálka.
desidičsus 3. zahálčivý, rozmařilý,

nečínný.
dě-sTdo, sedř — 3. ssednouti se, sle

hati se, klesati, opadati.
dě-signatič, onis, f. označení, popis,

nárys; volba pro příští rok.
děsignator,oris, m. pořadatel,soudce

při hrách.
de-signě 1. naznačovati, o—, vyo

braziti, ukazovati; zvoliti pro příští
rok: consul designatus; strojiti, po
řádati.

dě-silič, uř — 4. seskakovati, spadati;
d. in artum do úzkých se dostati.

dě-sinč, desiř, — situm (při pass.
inf. desitus sum) 3. a) ustávati,
přestávati re, in re; přecházeti v ně
co in algd. b) přech. nechati, ustati
od něčeho.

dě-sipič — 3. (sapio) blázniti, poše
tile jednati.

dě-sisto, stiti — 3. ustati, přestati,
upouštěti od čeho de re, a re, re.

*děsolatič, čnis, f. opuštění, zpusto
šení.

de-sólo 1. opouštěti, zpustošiti,
v pass. zpustnouti; —atus 3. opuš
těný, zpustošený. —

de-specto 1. hleděti svrchu, shlížeti,
(místně) ovládati; pohrdati algm.

1. děspectus, ús, m. rozhled shora,
pohrdání; děspectui habere míti
v opovržení.

2. děspectus 3. opovržený, nepo
všimnutý.

děspěranter beznadějně.
de-spěerátio, onis, f. beznadějnost,

zoufalství.
dě-spěrátus 3. beznadějný, zoufalý,

ztracený.
dě-spěró 1. de alguo, dat., de re, algd.

vzdáti se naděje, nedoufati, zoufati,
sibi sám nad sebou; re(bus) despe
rata (—is), salute —č vida (—oauce)
nezbytí.

děspicátič, onis, f. (—tus, ds, m.)
opovržení.

děspicientia, ae, f. pohrdání.
dě-spicič spexř, spectum 3. a) shora

shlížeti; pohrdati, nedbati algm,
alad. b) oči odvraceti.

dě-spolič 4. oloupiti algm re; vyple
niti.

deé-spondeč, spondř, sponsum 2. zaslí
biti, při—, zasnoubiti; d. animum
klesnouti na mysli. ©

dě-spiimě 1. sbírati pěnu.
de-spuó — — 3. vyplivnouti; opovr

hovati někým, aliguem.
de-stillóo 1. kapati s něčeho; *překa

povati, destilovati.
destinátič, onis,f. určení, pevné roz

hodnutí.
děstině 1. a) upevniti, uvazovati. b)

ustanoviti (se), určovati (za cíl), ko
ho zač:dvojí akus.; rozhodnouti (se),
odhodlati se; zasnubovati; —átus 3.
odhodlaný; —um, ř, n. úmysl, zá
měr, cíl.

de-stituo, ul, ičtum 3. postavovati
stranou, opouštěti, zůstavovati, ne
chati čekati, zrazovati; spem d. brá
ti, mařiti; v pass. i postrádati, ré.

destitiuti“ T is, f. (zrádné) opuštění,
oklamání.

děstrictus 3. ostrý, rázný.
dě-stringo, nxř, ctum 3. a) odtrho

vati, s—, odhalovati; d. gladium ta
siti, securim namířiti. .b) škrábnou
ti, lehce zraniti. c) tdrhnouti při
mytí a koupání,

tdestrůctio, onis, f. zboření, zkáza.
*děstriůctor, oris, m. bořitel, ničitel.
dě-struo, strůxř,strůctum 3. strhnou

ti, zbořiti, zničiti, pokořiti.
desiůdo 1. silně se potiti, namáhati.
dě-sue-fió, fieri, factus sum odvykati

si; —factus 3. odvyklý.
dě-suětůdě, inis, f. nezvyklost; in

desuetudinem venire přijíti ze zvyku.
de-suetus 3. neobvyklý, nezvyklý.
de-sultor, oris, m. krasojezdec, ne

stálý člověk.
dě-sultorius 3. krasojezdecký; eguus

d. závodní.
dě-sum, esse, fui alci (rei) nebýti pří

tomen, býti pryč, vzdálen, chyběti,
scházeti; nedostávati se (do něčeho
ad algd); nepomáhati, odepříti po
moc; zameškati, zanedbati něco; d.
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sibi sám sobě škoditi; haud mihi de
ero dovedusi již pomoci.

de-súm6, mpsi, mptum 3. vybírati si,
voliti si.

de-super shora.
de-surgóé — — 3. povstati od něčeho.
de-tego, texi, tectum 3. odkrýti, od

haliti, objeviti, vyzraditi.
děe-tendě, — těnsum 3.

skládati.
*dětentié, onis, f. (za—) držení.
dě-tergeč, tersi, tersum 2. otírati,

s—, čistiti, shladiti, remos zurážeti.
děterior, ius (—ióris), superl. deter

rimus 3. horší, slabší, menší, chatr
nější; in —ius trahere vykládati ve
zlé, 'in d. augere zvětšiti v horší a
pod.

dě-terminátié, onis, f. vymezení,
hranice, konec.

dě-termině 1. vymeziti, o—, ohra
ničiti.

de-tero, triví, tritum 3. stírati, u—,
obrousiti, obnositi, zmenšovati,
oslabovati.

dě-terreo, uř, itum 2. odstrašovati,
(strachem) odvraceti, odrazovati;
d. nefas brániti zločinu.

dětestábilis, e zavržení hodný, od
porný, ohavný.

detestátič, onis, f. kletba, prokletí;
usmíření.

de-testor 1. a) svolávati na někoho
něco zlého, proklínati, zlořečiti;
detestandus 3. = detestabilis; detes
tatus 3. prokletý, zlořečený. b) pros
bami odvraceti.

dě-tex6, texuli, textum 3. dotkati,
uplésti; dokončiti.

*dethronisátič, onis,f. svržení s trů
nu.

de-tineo, tinuř, tentum 2. zdržovati od
něčeho; zadržovati pecuniam; za
městnávati, poutati; d. tempus trá
viti; se d. udržovati se na živu.

dě-tondečě, tondř, tonsum 2. ostříhati;
dolů smésti.

dé-tono, uř — 1. hřmíti, dohřměti.
dě-torgueoó, torsi, tortum 2. (z)krou

titi, zatáčeti, o—, odvraceti; zkři
viti, ohýbati; verba d. odvoditi, pře
krucovati.

dětractio, onis, f. odnětí, zbavení,
zproštění.

dětractě 1, —dětrecto,

stahovati,

dětractor, oris, m. zlehčovatel.
dě-trahě, tráxř, tractum 3. a) dolů

strhovati, snímati, zbořiti. b) od
nímati, ubírati, ulomiti, odstraniti;
d. arma odzbrojovati, d. errorem
animis zbaviti mysl nejistoty. c)
utrhovati na cti, zlehčovati alci, de
s abl. d) odvléci, odciziti, vzdáliti;
odmysliti si.

dětrectátič, onis, f. vzpěčováníse.
dětrectátor, oris, m. zlehčovatel,

utrhač.
detrectě 1. a) odpírati; vzpěčovati

se; vzpouzeti se něčemu pugnam;
d. imperium vypověděti poslušnost.
b) snižovati, zlehčovati.

dětrimentosus 3. velmiškodlivý.
detrimentum, 7, n. (detero)1. vysíle

ní. 2. škoda, ztráta, pohroma, po
rážka; esse —o býti na škodu; d. fa
cere, capere, accipere utrpěti škodu.

dě-trůidó, sř,sum3.a) sraziti, sehnati,
strhnouti; vyhnati, vytisknouti. b)
nutiti, doháněti, přivésti k něčemu.

tdetruncátič, onis, f. odseknutí,
zmrzačení.

de-truncóo 1. odseknouti, odtíti;
oklestiti.

de-turbó 1. (prudce) sháněti, srážeti,
strhovati, zaháněti; připraviti o ně
co (ex) spe.

děturpě 1. hanobiti, činiti ošklivým.
Deucalión, onis, m. syn Prometheův;

Deucalioneus 3. Deukalionův, deu
kalionský.

deiinx, uncis (de, uncia) !'/1, assu.
de-ůro, ussř,stum 3. spalovati.
deus, 7, m. bůh, božstvo; božská duše

světa. di meliora (dent) chraň bůh!
de-vastě 1. zpustošiti, vypleniti.
de-vehě, xř,ctum 3.svážeti, při—,do

pravovati; v pass. plaviti se (po
proudu).

de-veló 1. odhalovati.
dě-veneror 1. vroucně vzývati.
dě-venič, věnř,ventum 4. (dolů) sejíti,

doraziti, dostati se někam, octnou
ti se někde; obrátiti se k něčemu.

1. děversor 1. uhostiti se, ubytovati
se.

2. děversor, oris, m. host.
deversoriolum, 7,n. menší přístřeší,

hospůdka.
děversčrium, iř, n. hostinec, útulek,

pelech.
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děverticulum, i7, n. 1. odbočení od
cesty, poboční cesta. 2. — deverso
rium.

de-vertě, tř, sum (—or, i— —) 3.
přech. obraceti; nepřech. a v pass;
odbočiti, obrátiti se; zastaviti se,
ubytovati se, uchýliti se někam; od
chýliti se od něčeho, uchýliti se
k čemu.

dě-vexus 3. (veho) skloněný, srázný;
d. amnis přitékající; d—um, 7, n.
svah, spád.

dě-vinció, nxř, nctum 4. uvázati, při
poutati, s—; upoutati, zavázati si
(vděčností).

dě-vinco, vícř, victum 3. na hlavu po
raziti, pokořiti, zotročiti; bella de
victa vítězné války.

dě-vinctus 3. upoutaný, oddaný.
*devič 1. odbočiti (s pravé cesty).
dě-vitátič, onis, f. vyhnutí se, unik

nutí někomu alcis.
dě-vito 1. vyhnouti se, uniknouti algd.
de-vius 3. a) s cesty ležící, odlehlý,

vzdálený, o samotě žijící; iter —um
postranní cesta, stezka; —ia, iorum,
n. místa odlehlá; zatoulaný, zaběhlý.
b) nestálý, pošetilý, nerozumný,
kdo (co) je na scestí.

dě-vocó 1. svolávati, při—, sváděti.
de-volóo 1. sletěti, od—; sběhnouti,

odkvapiti.
de-volvě, volvř, voliitum 3. dolů vá

leti, svaliti; v pass. valiti se dolů, ří
*titi se, klesnouti.

de-voró 1. pohltiti; promarniti, utra
titi; trpělivě snésti, v sobě potlačiti,
utajiti; hltavě ssáti.

dě-vortium —divortium.
devětič, onis, f. zaslíbení, obětování,

zaříkávání, zaklínání; *oddanost,
zbožnost.

de-vótus 3. zaslíbený, zasvěcený; pro
kletý, věrně oddaný; *zbožný.

de-voveo, vóvř,vótum 2. zaslíbiti, za
světiti, prokletí; přen.zasvěcovati=
= věnovati.

dextella, ae, f. pravička.
dexter, t(e)ra, t(e)rum; dexterior,

—ius; dextumus 3. a) pravý, napra
vo, na pravé straně jsoucí; dextumi
nejkrajnější vpravo. b) příznivý, mi
lostivý; obratný, vhodný, řádný;
dext(e)ra, ae, f. 1. (manus) pravá ru
ka, pravice, dextram dare podati
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pravici; dextrá po pravé straně,
vpravo. 2. slib věrnosti; —am fal
lere slib zrušiti, —am iungere uza
vříti smlouvu; statečnost.

dext(e)ré obratně, zručně.
dexteritás, atis, f. obratnost.
*dextrárius, F, m. jízdecký kůň, oř.
dextrórsum (—us)v(na)pravo.
*diabolus, 7,m. ďábel.
*diabolicus 3. ďábelský.
*diaconus, 7,m. (i diacon, onis)jáhen,

diakon.
diadéma, atis, n. [ř.]čelenka, koruna.
*diadoche, €s, f. nástupnictví.
*diadochus, 7, m. nástupce.
diaeta, ae, f. [ř.] 1. náležitý způsob

života, stravy, dieta. 2. pokoj (—Ík),
zahradní pavillon.

*diaetětice, es, f. (d — a, ae) nauka
o správném způsobu života a výživy.

dialecticus 3. [ř.] dialektický, logic
ký; —us, 7, m. dialektik, logik;
—<ca,ae, f. dialektika, logika, —ca,
Orum, n. poučky logické.

dialectos (—us), 7, f. nářečí, dialekt.
Dialis, e lovův (flamen); příslušný

knězi lovovu.
dialogus, 7, m. (ř.] rozmluva učená.
tdiametros, ř,f. průměr.
Dřiána, ae, f. Diana, bohyně luny, lo

vu a kouzel; Dianius 3. Dianin; Dia
nium, 7, n. svatyně Dianina na Caeliu
v Římě.

dianomě,€s, f. [ř.] rozdělování, roz
dávání.

*diaphanus 3. průhledný.
diárium, iř;n. denní strava.
dibaphus, 7, f. [ř.] slavnostní roucho

s nachovým pruhem (dvakrát bar
vené); vyšší úřad.

dica, ae, f. [ř.] žaloba, pře.
dicácitás, atis, f. vtipnost, uštěpač

dicatio, onis, f. prohlášení; vstoupení
v občanský svazek jiné obce.

dicáx, acis vtipný, uštěpačný.
dicio, onis, f. moc, panství, svrchova

nost, poddanství; algd suae d—is fa
cere podmaniti si, dicionis alcis fieri
pozbýti samostatnosti.

dicis causd jen aby se řeklo, pro jmé
no, zdánlivě.

1. dico 1. zaslíbiti, zasvětiti, věnova
ti, dedikovati, určiti; se d. oddati
se, odevzdati se,
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2. dice, x7,ictum3.:1.a) ukazovati; sta
noviti, určiti; ius d. souditi, diem d.
určiti termín; jmenovati, voliti: dic
tatorem. b) říkati, mluviti, tvrditi,
prohlašovati; incredibile dictu! k ví
ře nepodobno! d., ut. = nakázati,
žádati, aby—; sententiam, sacramen
tum d. pronášeti, causam d. vésti
soudní spor, ius dicere konati sou
dy. 2. a) veřejně mluviti, řečniti. b)
jmenovati, nazývati, v pass. zváti se,
slouti. c) líčiti, vypravovati, opěvó
vati, oslavovati; dictum (ac) factum
zkrátka a dobře.

dicrotum, T, n. [ř.] loď s dvěma řada
mi vesel.

Dictaeus 3. diktejský, krétský (hora
Dikte na Krétě).

dictámnus, 7, f. (—um, 7, n.) třem
dala, jesenka.

dictátor, óris, m. diktátor; d—emdl
cerejmenovatida.

dictátorius 3. diktátorský.
dictátůra, de, f. úřaddiktátora.
dictio, onis, f. rčení, přednáška; háje

ní se, obrana, věštba.
*dictionárium, 7, n. slovník.
dictito 1. (opět) říkati, hlásati, tvrditi.
dicto 1. (často) říkati, předříkávati;

dictáta, orum, n. diktát; d. carmina
skládati.

dictum, 7, n. výrok, slovo, výpověď,
prů —; vtip, rozkaz, věštný výrok,
slib.

Dictyn(na), ae, f. Diana jako bohyně
lovu.

*didacticus 3. naučný, didaktický.
*didascalus, 7, m. učitel.
Dido, ónis (-ůs), f. Dido, královna

v Kartagině.
didě, dididř, diditum 3. (dis-do) roz

dělovati, roznášeti.
di-důcó, důxř, ductum 3. rozváděti,

rozvinovati; rozdělovati, rozptylo
vati, rozdvojovati, rozervati; animo
diduci v mysli býti zmítán (curis),
diductus 3. rozpjatý, roztažený.

diácula, ge, f. krátká platební lhůta.
dies, ei, m. (f. určitý den v sing.). 1.

den, denní světlo; diem ex die den
ode dne; vivere in diem lehkomyslně;
multo die za pokročilé doby denní,
ad multum diem do bílého rána; diem
noctemgue ve dne v noci, diem exer
cere denní práci konati: určitý den,

termín, den života, život; den zá
huby; supremum diem obire zemříti;
výroční den, svátek, d. natalis na
rozeniny. 2. doba, čas; ante diem
předčasně; dies Solis neděle, dies
Lunae pondělí, dies Martis úterý,
dies Mercurii středa, dď.lovis čtvrtek,
d. Veneris pátek, d. Saturni sobota.

Diespiter, tris, m. = Juppiter.
dif-fámě 1. rozhlašovati, uvésti ve

špatnou pověst.
differentia, ae, f. rozdíl, různost.
dif-fero, ferre, distulř, dílátum 1. roz

nášeti (i řeči), rozšiřovati, roztr
hnouti, rozptýliti; * rozebrati (ře
čí);.odkládati, z(a)držovati, prota
hovati; uchovávati, odkazovati na
pozdější den. 2. nepřech. lišiti se,
odchylovati se (ab, cum, dat.); dif
fert jest rozdíl, záleží na tom.

dif-fertus 3. (farcio) nacpaný, pře
plněný.

dif-ficilis, e 1. nesnadný, těžký, na
máhavý; nepřístupný, neschůdný.
2. nebezpečný, nepříjemný, ob
tížný. 3. mrzutý, umíněný, neúpros
ný.difficiliter,difficulter| nesnadno,
těžce.

difficultás, atis, f. nesnáz, obtíž, ne
dostatek; nouze, nevlídnost, umí
něnost; d. rerum těžké postavení,
d. hiemis krutá zima.

diffidenter s nedůvěrou k sobě sa
mému, nesměle, úzkostlivě.

diffidentia, ae, f. nedůvěra.
dif-fido, fIsus sum 3. nedůvěřovati,

býti ve vnitřním rozporu, zoufati
nad něčím suis rebus.

dif-findo, fidř, fissum 3. rozštěpiti,
roztříštiti; d. portas otevříti si; zma
řiti diem.

dif-fingó, nxř,ctum 3. přetvořiti, změ
niti.

diffinitio, viz definiti
diffiteor 2. popírati.
diffloó1. rozfouknouti.
dif-fluo, fIúxT — 3. roztékati se, roz

plývati se.
*diffluxus, iis, m. rozplynutí, zánik.
*difformis, e dvojtvarý, různotvarý.
dif-fugio, fůigr — 3. rozprchnouti se.
diffugium, iř, n. rozprchnutí se, útěk.
dif-fundá, fidT, fůisum 3.-1. rozlévati,

vy—, vinum stáčeti; rozšiřovati,
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v pass. rozkládati se. 2. přen. rozlé
vati, comam rozpustiti; rozptylo
vati — obveselovati.

diff isus 3. rozložitý, rozvláčný, roz
lehlý, obšírný.

di-gerč, gessi, gestum 3. roznášeti,
rozvážeti, rozdělovati. b) pořádati,
vykládati, počítati. c) tzažívati, strá
viti (cibum).

digamma, atis, n. (ř.) 1. písmeno dig.
2. účetní kniha.

digitus, 7, m. prst (i j. míra); —um
non discedere ani o vlas neustoupiti;
d. pollex palec, d. index ukazováček.

di-gladior 1. (mečem) bojovati, zá
pasiti.

dignáti6č, onis, f. vážnost, hodnost,
důstojenství.

digně po zásluze, důstojně, slušně,
přiměřeně.

dignitás, dtis, f. 1. důstojnost, hod
nost, hodnota, cena. 2. vážnost,
čest, důstojenství, nádhera, okáza
lost.

dignor 1. uznávati za hodna, za slušno.
dignosco, nóvř, nótum 3. rozlišovati,

rozeznávati.
dignus 3. hodný, důstojný, slušný,

přiměřený; zasluhující, zasloužený.
di-gredior, gressus sum 3. rozestou

piti se, rozejíti se, odejíti; odbočiti,
uchýlici se od —.

digressič, onis, f. (—us, is, m.) roz
chod, odchod.

dřiúdicátič, onis, f. rozhodnutí.
di-iidicó 1. rozhodnouti, rozezná

vati.
dřidnetič, díiungě = dis — —
di-lábor, IGpsussum 3. rozpadnouti

se, rozplynouti se, roztátí, mizetl;
rozptylovati se, rozšířiti se.

dr-lacerč 1. rozsápati, rozdírati.
dř-lanič 1. roztrhati.
dílapidě 1. rozházeti, promarniti.
di-largior 4. štědře rozdávatl, udě

lovati.

drlásě, „onis, f. (differo)odklad, prů
dř-látě 1. rozšiřovati,

zvětšovati.
dilátor, oris, m. člověk, jenž rád od

kládá.

prodlužovati,

dí-laudě 1. nadmíru vychvalovati.
*drlěctič onis, f. láska, úcta.
dilěctus, čs, m. (diligo) 1. výběr, od
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vod; —ui: habere odvod konati. 2.
odvedené mužstvo.

diligans, entisdbalý, pečlivý,opatrný,
horlivý, svědomitý, pilný, šetrný,
bedlivý, přesný.

diligenter pečlivě,obezřele; správně,
důkladně.

diligentia, de, f. pozornost, pečlivost,
obezřetnost, důkladnost, svědomi
tost, pilnost, šetrnost; —am con
ferre, adhibere bedlivě přihlížeti.

diligo, léxi, léctum 3. (dis, lego) a) vy
bírati, voliti. b) oblíbití sl, milovati,
usilovati, ctíti; d:lectus 3. oblíbený,
milý, drahý.

di-lorico 1. strhnouti (pancíř, oděv).
„di-liceo — — 2. býti na jevě, proje

vovati se.
di-lůcescě, lůxi — 3. rozjasniti se,

vy—, zasvitnouti; d—it svítá.
dilůcidus 3. světlý, jasný, zřetelný.
dilůculum, 7, n. svítání, úsvit; primo

d—o časně ráno.
dilůdium,i7, n. odklad, přerušeníher

n. zápasu.
di-luo, luř, litum 3. a) rozpustiti,

rozřediti; d. venenum namíchati; d.
sata zaplavovati. b) zmenšovati,
zaplatiti, rušiti, uvolňovati, zapla
šovati; (důvody) vyvraceti, oslabo
vati, diltus 3. slabý, matný.

diluvium, iř, n. (—viěs, €T, f.) po
vodeň, záplava; potopa, zkáza.

dimachae, drum, m. [ř.] makedonští
vojíni, bojující na koní i pěšky.

di-máně 1. roztékati se, rozšiřovati
se.

dimeěnsič, onis, f. (vy)měření.
dimergo = děmergo.
dT-mětior, měnsussum 4. vyměřovati,

roz—.
diměnsus 3. rozměřený,

ordines pravidelné řady.
di-=mětě 1. (—or 1.) ohraničiti,

měřicí.
dTmicátič, čnis, f. zápas, boj, srážka,

zápolení, nebezpečí; d. ultima roz
hodný boj, d. capitis boj na život
a na smrt, d. fortunarum nebezpečí
hrozící majetku.

dí-micó 1. potýkati se, zápasiti; usi
lovati o něco; d. proelio utkati se
bojem, d. de summis rebus o nadvlá
du; d. de vita nasazovati život, d—6
de re bojujl o něco, jde mi o něco.

vy—; d—!

vy
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dimidiátus 3. poloviční.
dimidius 3. (dis, medius) poloviční;

—ium, i7, n. polovina, půl; —ió
maior dvakrát větší.

di-minuě — —3. rozděliti v kousky,
rozdrohiti, rozbíti

dimissló, onis, f. rozpuštění, pro
puštění, rozeslání.

di-mitto, mis7,missum 3.: 1. a) roze
sílati, rozpouštěti, rušiti, amicitias.
b) odesílati, posílati, (pro)prouštěti;
fugatum algm. d. zahnati na útěk;
v pass. i loučiti se. 2. přen. vysílati,
d. animum obraceti k něčemu;
pouštěti z rukou, upouštěti od ně
čeho, nechávati, zanechati, pře
nechati, vzdávati se čeho algd; d.
occasionem propásti, spem, imperium
vzdáti se, condicionespacis přerušiti
vyjednávání o mír, vitam opustiti,
tributa odpustiti, locum opustiti;
*odpouštěti.

di-moveě, movř, mótum 2. a) roz-|.
dělovati, od—, rozháněti, odrážetí.
b) odstraňovati, vzdalovati, odvra
ceti.

di(g)něsce, nóv?, notum 3. rozezná
vati, rozlišovati, rozdíl dělati.

Dindymus, 7, m. (mons) = Dindyma,
orum, n. 1. hora v Mysii. 2. pohoří
u města Pessinuntu na hranicích
Frygie; Dindyměne, €s. f. — Kybele
tam uctívaná.

dinumeráti5, onis, f. počítání,výčet.
di-numeró 1. rozpočítávati, vy—,

s—; tříditi, vypláceti.
Dio (Dion), onis, m. tyran syrakuský

Dion.
dioecesis, is, f. [ř.] správní okres;

*diecése.
dioecetes, ae, m. [ř.Jsprávcedůchodů.
Dioměéděes, is, m. rek řecký před

Trojou; Diomedéus 3. Diomedův.
Diona, ae = Dičoně, es, f. dcera

Okeanova, bohynědeště a pramenů;
matka Afrodity (Venuše)neb Venuše
sama; Dionageus3. Dionin, Dionský.
Dionaea (dea) = Dione.

Dionýsus, 7,m. bůh plodnosti zemské
a vína.

Dioscůri, orum,,m. Dioskurové Kas
tor a Pollux, synové Tyndarea a
Ledy; proměněni v souhvězdí BÍlÍ
ženců.

dičóta, ae, f. [ř.] dvouuchá nádoba.
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*diphthongus, 7, f. dvojhláska.
diplóma, atis, n. [ř.] průvodní list;

dvorní dekret, diplom.
tdipsas, adis, f. jedovatý had, jehož

uštknutí působilo velkou žízeň (hla
vatka kroužkovaná!).

Dirce, čes, f. pramen u Théb, pův.
manželka thébského krále Lyka.
Dircaeus 3. dirkajský, thébský,
boiotský.

directé (—5) přímo, rovně, bez
okolků.

*direéctórium, 7, n. úřad direktora,
sbor direktorů.

directus 3. (dirigo) a) přímý, (vodo)
rovný, kolmý; příkrý, srázný. b)
příkrý, bezcitný.

diremptus, is, m. rozloučení, roz
klad.

dřreptič, onis, f. (vy)plenění, (o)lou
pení.

direptor, oris, m. plenitel, uchvatitel,
lupič.

dřiribeo, uř, itum 2. (dis, habeo) tříditi,
sčítati (hlasovací lístky).

diribitio, onis, f. sčítání hlas. lístků.
diribitor, oris, m. sčítatel hlas. lístků..
di-rigóo (—derigo)réxi,réěctum 3. (dis,

rego) 1. rozřadovati, se —, pořádati;
d. aciem rozvinouti, zříditi; sešiko
vati, namířiti, za—, obrátiti k čemu;metati,vysílati;| nastrojiti,
upraviti; d. dentes zatknouti. 2.přen.
říditi, vésti k něčemu; v pass. smě
řovati, postupovati k čemu; artes
ad voluptatem d—ere činiti rozkoš
cílem umění; říditi, určovati, mě
řiti něčím, podle něčeho.

dřrimo, emi, emptum 3. (dis, emo).
1. rozdělovati, od—, rozlučovati;
roztrhávati, od—, přetíti, rozvá
děti. 2. rozhodovati lites, končiti
bellum. 3. mařiti, (pře)rušiti.

diripio, ripu?, reptum 3. (dis, rapio)
rozchvacovati, u—, roztrhávati,
od—, s—, rozsápati; pleniti, vy—,
po—, oloupiti, vy—; bráti, ko
řistiti.

diritás, atis, f. děsnost, krutost,
hrozný osud.

di-rumpo,ripi, ruptum3.roztrhnouti,
zlomiti, roz—, pře—; rozbíti, roz
tříštiti, přetrhati; v pass. pře
trhnouti se, prasknouti, puknouti.

dřru6,ruř, rutum (dis, ruo) 3. strhnou
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ti, zbořiti, odervati; zničiti, rozbíti;
voj. dere diruj nedostati plat, peníze
z trestu.

dírus 3. hrozný, děsný, krutý, pří
šerný, zlověstný. —ae, arum, f. zlá
znamení, kletby, lítice.

dis, dřtis — dives.
Dis, řtis, m. — Pluton, bůh podsvětí.
discalceátus 3. neobutý, bosý.
discedo, cessT, cessum 3.: 1. a) roze

stoupiti se, rozejíti se, rozložiti se,
rozdvojiti se; d. in sententiam při
stoupiti na mínění, —itur in hanc
S—am toto mínění má většinu. b)
rozpuknouti se, rozevříti se. 2. (ab,
ex, de, abl.) odstupovati, u—, od
cházeti, vzdalovati se, rozloučiti se;
d. a. signis opustiti prapory, od
padnouti; voj. odtáhnouti, ustupo
vati; superiorem discedere proelio vy
jíti z boje j. vítěz, victum dď. býti
poražen, deguo Marte d.
boj nerozhodně; na soudě býti osvo
bozen liberatum d. 3. přen. odněkud
odejíti, rozejíti se, vystoupiti; ně
čeho nechati, se vzdáti, upustiti od
čeho; odděliti se, mizeti; d. a sese
zpronevěřiti se svým zásadám, d.d
sententia vzíti návrh zpět, Giudiciis
vzdáti se soudní činnosti, G ratione
opustiti dráhu rozumu, ab officio
zpronevěřiti se povinnosti.

dis-ceptátio,onis, f. a) přetřásání,ro
kování, vyjednávání, pro—, výpo
vědi, spor, nedorozumění. b) roz
hodování, rozsuzování.

disceptátor, oris, m. (fem. —trix,
icis) rozhodčí, rozsudí, (smírčí)
soudce.

dis-ceptó 1. (capto) a) přetřásati, ro
kovati, jednati, vyjednávati, uva
žovati, vykládati o něčem. b) roz
hodovati, rozsuzovati.

dis-cerno, crévi, crétum 3. a) roz
dělovati, od—. b) rozlišovati, od—;
odstraňovati, rozhodovati; vyznačovati, rozeznávati.

discerpo, ps?, ptum 3. (carpo) roz
trhati, rozsápati; rozdrobiti, roz
kouskovati.

dis-cessič, onis, f. rozestoupení (se),
rozchod, od—; —em facere dáti
hiasovati; in hanc sententiam d. facta
est tento návrh byl přijat; per—em
rozestoupením, bez rokování.

skončiti

dis-cessus, čs, m. rozchod, od —, roz
loučení, od—; rozpuštění, vzdálení.

discidium, i7, n. (discindo) rozlouče
ní, rozchod, rozvod; roztržka, roz
vrat.

di-scindo, scidř, scissum 3.
trhnouti, rozříznouti, přerušiti.

dis-cingó, nxi, nctum 3. rozpásati, u
volniti šat; —/7nctus3. nepřepásaný,
volný: přen. nevázaný, rozpustilý.

disciplina, ae, f. 1. a) vyučování, vy
chovávání, vzdělávání, učení, po
učení, cvik; in —am tradere dáti do
školy, do učení; theorie (usus =
prakse). b) vzdělání, výcvik, znalost,
umění. c) předmět, obor vyučovací,
nauka, řád, soustava, filosof. škola;
v plur. vědy. 2. kázeň, *trest(ání);
způsob života, zásady, mrav; státní
zřízení.

*disciplino 1. vyškoliti,
vzdělati.

discipulus, 7, m. (fem. —a, ae)
žák(yně), přivrženec.

dis-cliido, sř, sum 3. rozlučovati, dě
liti, od—, roz—, rozepříti.

disco, didici —3. a) učiti se, na —,stu
dovati; d. fidibus canere hráti na
lyru; d. ab alguo býti něčím žákem,
od někoho vyučován; didic?řumím,
znám, mám vědomost(i). b) pozná
vati, vyšetřovati, dověděti se. c)
*discor jsem učen, vyučován.

dis-color, oris různobarevný, pestrý;
barvou se lišící, nepodobný.

dis-convenió — —4. býti neshodný,
neladný; —it jest neshoda, rozdíl.

*discordantia, ae, f. rozdílnost).
discordia, ae, f. (cor) nesvornost,

rozbroj, spor, svár, nepřátelství;
vzpoura, boj, válka.

discordiósus 3. svárlivý.
dis-cordo 1. býti nesvorný, ve sváru,

svářiti se, neshodovati se, bouřiti se;
discordantes sporné strany; přen.
různiti se, lišiti se.

dis-cor-s, dis 1. nesvorný, plný roz
brojů; d. animus = discordia. 2. ne
příznivý, nepřátelský, svárlivý, od
bojný, různý.

discrepantia, ae, f. neshoda, spor.
dis-crep5, dvT(uř), — 1. a) nesouhla

siti, různě zníti, falešně zpívati. b)
neshodovati se, lišiti se, různiti se;
—at jest neshoda, spor o něčem.
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*discretič, onis, f. rozlišování, roz
hodování; moudrost.

di-scribě, psi, ptum 3. a) (čarami)
děliti, rozdělovati, rozvrhovati. b)pořádati,(u)rovnati,| ustanoviti;
uložiti; iura d. vydávati rozsudky,
agmina d. seřaditi.

dis-crimen, inis, n. (cerno) 1. roz
dělování, hranice, mez; mezera,
vzdálenost. 2. a) rozlišování, roz
hodování; algd est in d—e o něco
jde, d. facere rozhodovati, nullod—e
beze všeho rozdílu; rozhodný čin,
—ádoba, povážlivý stav, nebezpečí;
rozhodnutí, nebezpečný podnik;
d. rerum vážná doba, in d. commit
tere vydati v nebezpečí, d. adire
neb. podstupovati, d. capitis hrdelní
pře. b) rozdíl, odchylka; parvo d—e
téměř, bezmála.

discrimině 1. rozdělovati, rozlišo
vati.

*discriminčsus 3. rozhodný, po
vážlivý, nebezpečný.

di-scrTptič, onis, f. rozdělení, uspo
řádání; zřízení, výměr.

dis-crucio 1. (z)mučiti, (z)trýzniti,
sužovati.

dis-cumbó, cubuř, cubitum 3. a) u
stolu se rozložiti, usednouti, za—,
býti na hostině, hodovati. b) uleh
nouti ke spánku.

dis-cupič, Iv7, itum 3. (roz)toužiti (se)
po něčem.

dis-currB, (cu)-currř,cursum 3. a) roz
běhnouti se, rozvinouti se, rozjeti
se, rozletěti se. b) pobíhati sem tam.

discursus, čs, m. rozbíhání, pobíhání;
*rozmluva, pojednání, výklad.

discus, 7, m. [ř.) disk(os), *talíř,
mísa.

dis-cutič, cussř, cussum 3., (guatio)
1. rozrážeti, pro—, roztříštiti, zbo- |
řiti, rozháněti. 2. zahnatí, odstra
niti, zmaříti. 3. *rozhodovati, zkou
mati.

disertus 3. a) urovnaný, určitý, jasný
oratio. b) výmluvný, plynný.

dis-icič, iěcř, iectum 3.; 1. a) rozhá
zeti, rozmetati, rozprášiti, rozdě
liti, rozpustiti. b) rozraziti, roz
tříšeici, zničiti, zboříti, strhnouti.
2. zmařiti, překaziti.

disiectus 3. roztroušený, rozběhlý;
nepořádný, osamělý.
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dis-iúnetič, onis, f. 1. rozdělování,
od—, rozloučení, od—, rozchod.
2. rozdíl, rozluka. 3. řečnickáfigura:
rozdělení přísudkových synonym
několika podmětům.

dis-(dí-)iGnctus 3. a) rozdělený,
od—, odloučený, vzdálený. b) od
lišný, různý, nesouhlasný; sporný.

dis-(dí-)iungó, iůnxř, iunctum 3. a)
odpřáhnouti, vy—, odděliti, roz—,
odloučiti, roz—. b) oddalovati, zne
přáteliti. c) rozlišovati.

dis-pálor 1. rozbíhati se, rozptýleně
se potulovati; —čtus 3. rozptýlený,
rozběhlý.

dis-pár, aris nerovný. nestejný, růz
ný, odlišný.

disparilis, e — dispar.
dis-parě 1. rozděliti, od —,spořádati,

disparatum, T, n. protiklad.
dis-pellě, pulr, pulsum 3. rozehnati,

rozptýliti.
dispendium, i7, n. ztráta (přívážení),

škoda; výlohy, náklad na něco,
utrácení.

*dispendě, pend?,pěnsum3. utráceti,
vynakládati na něco (rei), rozdíleti.

dispěnsátič, onis, f. vážení; rozdělo
vání, vyplácení peněz; správa (pe
něz), řízení; d. annonae řízení do
vozu spíže.

dispěnsátor, oris, m. správce, účetní,
pokladník.

dis-pénso 1. (odvažovati), rozdělo
vati, vypláceti, spravovati; roztřiďo
vati, pořádati; hospodařiti; *osvo
boditi, odpustiti.

dis-perdě, didř,ditum 3. uvrhnouti ve
zkázu, přivésti na mizinu, zničití.

dis-pereč, řre, ir — (úplně) zahy
nouti, přijíti na zmar, na mízinu.

di-spergo, s?, sum 3. a) roztrousitl,
rozsypati, po—, rozstřikovatl, roz
háněti. b) rozdělovati, roztříštiti.
c) rozhazovati, hojně rozdávati,
rozšiřovati.

dispersič, onis, f. (—us, is, m.) roz
ptýlení.

dispersus 3. roztroušený, rozptýlený,
vzdálený, jednotlivý, ojedinělý, sem
tam.

dis-pertič 4. rozdělovati, rozvrho
vati, rozdávati.

dispertrtič, čonis,f. rozdělení.
dispicič, spex?, spectum 3. a) otevříti
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oči, prohlédnouti; spatřiti, uzříti,
vypátrati. b) prohlížeti, prozkou
mati, uvážiti; pochopiti.

„displiceo, plicur, plicitum 2. nelíbiti
se, býti nemilý, odporný; mihi
displicet algd nejsem s něčím spo
kojen; mihi —o není mi dobře, jsem
mrzut.

displódo, si, sum 3. rozplesknouti,
rozraziti, rozehnati; *přivésti k vý
buchu,vystřeliti.displosus3. prasklý.

dis-pono, posuř, positum 3. a) roz
kládati, rozestavovati, rozdělovati;
peníze dáti do oběhu. b) pořádati,
rovnati, upravovati; aciem seřaditi;
orationem, diem rozvrhnouti si; usta
noviti, ujednati, naříditi; dispositus
3. rozvržený, rozestavený, uspořá
daný, připravený.

dispositió, onis, f. uspořádání, roz
vrh, osnova; zřízení, ustanovení.dispositus,čs,m.| dispositio.

disputátič, onis, f. badání, pojednání,
rozprava, výklad; *veřejné učené
hádání.

disputátor, oris, m. myslitel, kdo se
vyzná v disputacích.

*disputáx, čcis náchylný k disputování.
dis-puto 1. vypočítati, počtem srov

návati; něco řešiti, rozvažovati, roz
mlouvati o něčem; badati, pojedná
vati, vykládati o něčem; d. in
utramguepartem věc probíratis obou
stran; d. in contrarias partes pro
brati věc s různých stanovisek, d. in
nullam partem nemíti určitého sta
noviska.

disguiró — — 3. (guagero)vyšetřo
vati; *probadati.

disguisiti“, čnis, f.
*zkoumání, badání.

dis-saepio, psř, ptum 4. oddělovati,
odlučovati.

dis-semino 1.
šiřovati.

dis-sensiG, čnis, f. (—us, ús, m.) růz
nost mínění n. přesvědčení, ne
shoda, spor, odpor, různice, ne
svornost.

dissentáneus 3. nesouhlasný, odpo
rující.

dis-sentio, sensi, sensum 4. a) býti
různého mínění, nesouhl.o:iti, růz
niti se, býti nesvorný, cdporovati.
b) lišit se, odchylovati se.

vyšetřování;

za—, roz

dis-solůtio

dis-serenáscit, avit rozjasňuje se, vy
jasňuje se.

1. dis-sero, seví, situm 3. rozsévati,
zasazovati.

2. dis-sero, u', ertum 3. rozbíratí, rozmlouvati,| vykládati,| přednášeti;
vésti vědecký rozbor, výklad.

dissertatio, onis, f. vědecké pojed
nání, *disertace.

a.ssertó 1. promlouvat, vykládati,
rozmlouvati.

dissideo, sed', sessum2.(sedeo) a) býti
vzdálen, odloučen; odchylovati se;
toga —et jest na křivo. b) neshodo
vati se, svářiti se, žíti v nesváru,
odporovati, nesrovnávati se.

dissidium, 7, n. roztržka.
dissignátor (děsignátor), oris, m. po

řadatel.
dissilio, uj —4. (salio) rozeskočiti se,

rozlétnouti se, puknouti.
dis-similis, e nepodobný, rozdílný,

jiný; d. flos pestrý.
dis-similitůdo, inis, f. nepodobnost,

různost, protiva.
dissimulanter skrytě, potají.
dissimulantia, ae, f. dissimu

látio, čnis, f. zastírání, zatajování,
přetvářka.

dissimulátor, oris, m. zatajovač, kdo
něco ukrývá.

dis-simuló 1. a) zakrývati, zatajovati,
předstirati; nevšimnouti sí, opome
nouti. b) přetvařovatí se, stavěti se,
jakoby ne.

dissipábilis, e rozptýlitelný.
dissipátió, onis, f. rozptýlení,

plýtvání; rozpadnutí, zkáza.
dissipo 1. a) rozsypati, rozptýliti, roz

metati; rozkřiknouti, roztrhnouti,
rozháněti. b) přen. rozšiřovati, roz
vésti; prohýřiti, zničiti; v pass. roz
padnouti se; dissipátus 3. roztrou
šený, rozházený, rozptýlený, ne
souvislý.

dis-sociábilis, e neslučitelný, rozlu
čující.

dis-soci“ is, f. rozloučení, od
loučení.

dis-socio 1. rozloučiti, oddělovati.
dis-solubilis, e rozlučitelný, dělitelný.
dis-solůtio, čnis, f. rozpuštění, roz

vázání, rozpadnutí; zrušení, zkáza,
vyvrácení; v řeči nespojitost ==asyn
deton.
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dis-solitus 3. uvolněný,chatrný, rozptýlený,© nedbalý,lehkomyslný;
—.ijtum,T,n. asyndeton, — € asyn
deticky.

dis-solvě, solvř, solůtum 3. a) roz
pustiti, rozvolniti, rozkrájeti; d.
pontem zbořiti, versum rozebrati.
b) rozpouštěti = rušiti; rozluštiti;
aes alienum, poenam zaplatiti, spla
titi; mařiti, kaziti; v pass. vyrovnati
se (v penězích). c) povolovati v ně
čem severitatem; rem publicam d.
rozvrátiti, vyvrátiti.

tdissono, uř, 1. neladně zníti; ne
souhlasiti.

dis-sonus 3. různohlasý, nesouladný,
zmatený; rozdílný, odlišný.

dis-sors, tis kdo nemá stejný díl; co
není společné.

dis-suádeo, suds?,sudsum2. zrazovati,
rozmlouvati někomu něco, mluviti
proti něčemu d. legem, pacem.

dis-suásio, onis, f. zrazování, roz
mlouvání něčeho.

dis-suásor, oris, m. odpůrce, protiv
ník.

dis-suávior 1. zlíbati.
dis-sulto 1. (roz)pukati.
dis-su8, suř,situm 3. párati, razlučo

vati, rozhalovati.
distantia, ae, f. vzdálenost, rozdíl

nost, různost.
dis-tendo, tendi, tentum3. a) roztaho

vati, na—, rozpínati, na—; zcela na
plňovati. b) rozdělovati, rozptylova
ti, copias držeti na různých místech.

. distentus 3. distendo) roztažený,
naplněný.

. distentus 3. (distineo)zaměstnaný.
dis-termino 1. rozdělovati, oddělo

vati.
distichon, 7, n. elegické distichon.
distinctié, onis, f. 1. vyzdobení. 2.

rozeznávání, rozlišení, různost,
rozdíl. 3. rozčlenění.
distinctus, is, m. pestré zbarvení.

. distřnctus 3. a) pestrý, ozdobený;
vytříbený. b) odlišný, různý. c) urči
tý, jasný, patrný.

dis-tineó, tinuj, tentum 2. a) držeti
od sebe, na různých místech z(a)
držovati, oddělovati, spojení brá
niti. 2. a) rozdělovati, rozdvojovati.
b) zaměstnávati; zdržovati, překá
žetí pacem, victoriam.

N

bo

distingu6, nx7, nctum 3. a) pestře
zbarviti, zpestřiti, zdobiti; dodati
rozmanitosti, vytříbiti, něčím pro
nikati. b) rozčleňovati, rozlišovati,rozeznávati,| rozdělovati,© od—,
určovati, vyznačovati.

distě, stitř — 1. (dis, sto) a) na růz
ných místech státi, býti vzdálen;
distans vzdálený, odlehlý, odlišný,
opačný. b) lišiti se, různiti se; distat
jest rozdíl.

dis-torgueóo,torsř, tortum2. zkroutiti,
stočiti, distortus 3. zkroucený, kři-.
vý, zmrzačený, nepřirozený.

distortio, onis,f. zkroucení, zkřivení.
distractič, onis, f. roztrhování, od

dělování, roztržka, rozpor; *roz
ptylování, roztržitost.

dis-trahó, traxř, tractum 3. a) rozta
hovati, od—, roztrhávati, od—,
rozmetati, rozsápati, rozedrati. b)
přen. d. fama roznášeti, rozhlašo
vati; rozdělovati, rozváděti, roz
dvojovati, rozptylovati, znepokojo
vati, rušiti, mařiti, končiti; d.
controversias spory rovnati; distrahi
cum alguo rozcházeti se, žíti v roz
tržce.

dis-tribuoč, uř, čtum 3. a) rozdělo
vati, po—, přidělovati. b) rozvrho
vati, přikazovati, ukládati něco
někomu; rozčleňovati, roztřidovati.

distribůte spořádaně.
distribiůtič, onis, f. rozdělení, u—,

roztřídění, rozvrh,
*distribitor, oris, m. rozdělovatel,

dárce.
districte přísně, rozhodně.
*districtio, onis, f. přísnost, obtíž.
*districtus, Us, m. kraj, distrikt.
distringě, nxř, ctum 3. (dis, stringo)

roztahovati, rozpínati, na—, curam
zvětšovati; brániti, zaměstnávati,
z(a)držovati.. districtus 3. přísný.

disturbátič, onis, f. rozboření.
dis-turb5o 1. rozháněti, zbořiti,

titi, zmařiti.
ditesco — — 3. bohatnouti.
dithyrambicus 3. [ř.]dithyrambický.
dithyrambus, 7, m. [ř.] píseň na po

čest Bakchovu.
dito 1. obohacovati, štědře obdaro

vati.
1, dij ve dne (ve spojení di noc

tiigue).
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2. diii (—tius, —tissime) dlouho, ještě
dlouho, již dávno.

diurnum, 7, n. strava na den, denní
porce.

diurnus 3. denní, ve dne; vinumd—um
pití již ve dne; —a acta (urbis) no
viny, deník.

dius 3. božský, nebeský.
diiitinus 3. dlouho trvající, dlouhý.
diůňturnitás, dtis, f. dlouhé trvání,

trvanlivost.
diúturnus = diutinus.
divárico 1. roztahovati, rozpínati.
dí-vello, veliT,vulsum 3. a) roztrhati,

rozervati, rozškrabati, roztříštiti.
b) duševně rřozervati, d. somnum
zaháněti; rozlučovati, vyrvati, od
trhnouti.

di-věéndo, věndidř, venditum 3. roz
prodávati.

di-verberó 1. rozšlehati, rozrážeti,
protínati.

di-verbium, iř, n. rozmluva.
dTversitás, dtis, f. různost, rozdíl;

protiva, rozpor.
diverssrium, viz děversorium.
dřversus (dřvorsus) 3.; 1. a) na různé

strany obrácený, jdoucí; na růz
ných stranách jsoucí, postavený;
různý, protivný, opačný; porůznu,
na různé strany. b) rozptýlený, od
dělený, sem i tam, každý zvlášť;
—um proelium bitva na několika
stranách. c) protivným směrem
jdoucí, na opačné straně se nachá
zející; iter —um cesta opačným
směrem; odlenlý, vzdálený. 2. opač
ný, protivný, různý, rozdílný, ne
přátelský; —um, 7, n. opak, odpor.

divertš viz deverto.
dives, itis (dis, tis) bohatý, výnosný,

úrodný, drahocenný; subst. m. bo
háč.

di-vexo 1. prudce rozmetati, ničiti;
sužovati, trápiti.

Dřiviciácus, 7, m. náčelník Haeduů.
Divicě, onis, m. náčelník Helvetiů.
dividó, visi, visum 3. a) rozdělovati,

oddělovati, odlučovati, odtrhovati;
d. carmina cithard zpívati s průvodemkytary;rozlišovati,| rozdíl
dělati; b) děliti, tříditi, rozvrhnouti,
uspořádati; rozrážeti, rozdvojovati,
rozbíti, tříštiti; rozdíleti, podělo
vati.

dividuus 3. dělitelný, rozlučitelný;
rozdělený, oddělený.

divřnátič, onis, f. a) božské vnuknutí,
věštecký duch. b) tušení, předtucha;
právn. rozhodování, kdo má býti
prvním žalobcem.

divTnitás, tis, f. božství, božská
přirozenost; výtečnost, dokonalost.

divínitus božským řízením, vnuknu
tím, věštecky; výtečně, dokonale.

drvTno 1. tušiti, předvídati, věštiti.
divinus 3. a) božský, nebeský, zbož

něný; res d—ae, divinum, Tř,n. bož
ské obřady, oběť, bohoslužba; scelus
d—um proti bohům. b). bohem na
dšený, věštecký; —um, 7, n. věštba.
c) nadpřirozený, slavný, výtečný.

divisié, onis, f. (-us, čs, m.) dělení,
rozdělování, rozvrh, třídění, osno
va; rozdávání.

divisor, oris, m. 'rozdělovatel; ná
hončí při volbách.

tdrvísdra, ae, f.
štěrbina.

dívitiae, drum, f. poklady, skvosty,
bohatství.

divorsus a pod. viz diversus a j.
divortium, i7, n. oddělení, rozhraní;

rozcestí, křižovatka; rozvod.
di-vulgo 1. rozhlašovati (mezi lid),

roztrušovati, uveřejňovati; divulga
tus 3. rozšířený, všem přístupný,

rozdělení; rýha,

nejnižší.
divus 3. (diřus) a) božský, jasný,

zbožněný; —us, 7, m. bůh, —a,
ae, f. bohyně; —um, 7, n. nebe;
sub divopod širým nebem. b) bohům
podobný, slavný, výtečný.

do, dare, dedř, datum, 1. a) dáti,
dávati, po—, nabízeti; d. manůs
vzdáti se, poddati se, d. poenam
pokutu platiti, býti trestán; dono,
muneridare dávati darem, dunsdárce,
datum dar. b) dávati v oběť; d.
fabulam (populo, scenae) dávati hru
na jevišti, skládati divadelní kus;
litteras d. ad algm psaní někomu
poslati. 2. a) něco někam dávati,
postaviti, položiti; in fugam d. obrá
titi; bracchia cervici dare ruce ko
lem šíje klásti; vela d. (ventis)
svěřiti, t. j. vyplouti. b) udělovati,
věnovati, propůjčiti; d. honorem
vzdávati poctu, operam dare přiči
nici se, vykonati službu; amori ludum
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d. oddávati se hrám lásky; někomu
něco k vůli, za vděk učiniti; d. algm
alci někomuk vůli jinému odpustiti;
dovolovati, připouštěti; d. potesta
tem dáti svolení; senatus datus est
slyšení v senátu bylo povoleno;
frena d. povolovati otěže; famae d.
dbáci pověsti; datur jest dopřáno,
lze. c) dáti za úkol, ukládati, svěřo
vati; stanoviti, určiti, označiti; iura
d. zákony dávati, rozsuzovati; iudi
cium d. přijmouti žalobu, testes
d. vésti svědky. d) vydávati let) na
smrt; in discrimen v nebezpečí;
terga d. dáci se na útěk; vitio, laudi
d. vykládati za... alci algd; se d.,
dari vzdávati se, pod —, od —, věno
vati se; osvědčovatí se, vyskytovati
se, díti se; dato die v příhodný den.
3. a) verba dare slova pronášeti,
mluviti; ale verba alci d. klamati;
nomen d. hlásiti se k voj. službě,při
hlašovati se. b) působiti, učiniti,
udělati locum; ius jurandum d. ko
nati, amplexum d. objímati a pod.,
impetum d. učiniti, risum vzbuditi;
hostes victos d. způsobiti porážku;
*datum, 7, n. věc daná, známá;
data, orum, n. předpoklady.

doceě, docuř, doctum 2. a) učiti,
vyučovati, poučovati algm algd; d.
mercede za peníze; pass. k tomu
discere, erudirT; docendus 3. kdo
potřebuje poučení; fabulam d. kus
nacvičiti, provozovati. b) vykládati,
vysvětlovati, dokazovati, zprávu dá
vati algm de algua re; v pass.
doceri.c) doctus 3. učený, vycvičený,
vzdělaný, znalý, subst. znalec; zruč
ný, umělecký, moudrý, důmyslný;.
homo d. učenec, filosof; *docens,
entis m. učitel.

docilis, e učelivý, chápavý, nadaný.
docilitás, atis, f. chápavost, nadání.
doctor, oris, m. učitel; *učenec, zna

lec, doktor.
doctrina, ae, f.a) vyučování,poučení,

naučení, vzdělání, zvl. teoretické,
škola. b)učenost, vzdělanost, nauka,
věda; studia —áarumvědecké práce.

documentum, T, n. (doceo)1. naučení,
příklad, výstraha; —©esse býti na
výstrahu. 2. doklad, důkaz, svědec
tví; *Vetus, Novum dď.Starý, Nový
zákon.

Dóděna, ae, f. město v Epiru se
slavnou věštírnou Diovou; Dido
naeus 3. dodonský, z Dodony, fem.
i Dodonis, idis.

dodráns, antis (dě—guadrars) */, cel
ku, zvl. ?/, jitra (asi 19 arů):heres ex
dodrante dědic tří čtvrtin majetku.

*dodrantális, e tříčtvrteční.
dodrantárius 3. na */, snižující,
dogma,atis, n. [ř.] zásada, nauka.
dolaábra,ae, f. motyka, špičák.
dolenter bolestně.
doleč, uř,iturus2a)cítiti bolest; algd

mihi dolet něco mne bolí. b) rmou
titi se, bolestně nésti, projevo
vati bolest pro něco, nad něčím
algd, re, de (ex) re; býti rozčilen,
nevrlý.

doliolum, 7, n. soudeček.
děólium, 7, n. sud, káď.
1. dolo 1. zpracovati, přitesávati,

kávati, otesávati, caput seřezati.
2. dolo, onis, m. a) dýka. b) malá

plachta na sžěžni.
Dolo (Dolón), is, m. D., zvěd trojský.
Dolopěs, um, m. Doldpové, kmen

sídlící v Thessalii i -Epiru; země
Dolopia, ae, f.

dolor, oris, m. 1. bolest, zármutek,
hoře, žalost; esse alci —i rmoutiti,
trápiti někoho; —eafficere působiti
bolest (algm), —e afficř míti, cítiti
bolest. 2. mrzutost, hněv, rozčilení,
urážka.

*dolorosus 3. bolestný, plný bolesti.
dolčsus 3. Istivý, úskočný.
dolus; 7,m. lest, podvod, klam, úklad,

nástraha; per —umIstivě, podvodně.
domábilis, e zkrotitelný, zničitelný.
domesticus 3. domácí, rodinný,

soukromý; osobní, vlastní; tuzem
ský; vnitřní, v míru vykonaný;
—a consilia rady důvěrných přátel;
T, orum, m. služebnictvo, členové
rodiny; *vojínové císařské tělesné
stráže.

domicilium, iř, n. obydlí, bydliště,
sídlo.

domina, ae, f. paní, hospodyně, vlád
kyně; manželka, milenka a pod.

dominátio, onis, f. (samo)vláda;
(samo)vládce; panství; *vznešenost,

. urozenost (titul).
domřnátor, oris, m. vládce.
dominátus, us, m.—dominatio.
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*dominicus 3. páně (Páně); d. agnus
beránek boží (Páně); d—a oratio
otčenáš; domi ica, oe, f. (dies) ne
děle.

dominium, iř7,n. vlastnictví, právo
vlastnické, panství, panování; slavná
hostina.

dominor 1. býti pánem, vládnouti,
panovati, hráti si na pána; —2ns,
antis, m. vládce.

dominus, 7, m. pán, manžel, choť,
hospodář; milenec, zakladatel; vlád
ce, samovládce; dominus 3. panský,
pánu příslušející.

domiporta, ae, m. kdo nosí svůj dům
(hlemýžď).

domi-seda, ae, f. doma sedící; milov
nice domova; domácká.

Domitius, i7, jméno římského rodu;
Domitius 3., Domitianus 3. Domitiův;
Domitidn7, órum, m. vojíni Domi
tiovi.

domito 1. krotiti.
domi-tor, óris, m. (f. —trix, icis)

krotitel(ka), podmanitel(ka).
domitus, s, m. zkrocení.
*domnus, domna, viz dominus, do

mina.
domó6, u, itum 1. krotiti, ochočiti,

(dobytek) chovati; pokořiti, pře
moci, potříti; trápiti, soužiti; d.
terram vzdělávati, uvam vytlačovati,
carnem vařiti.

domus, is, f. (abl. sg. —o, akus. pl.
—os)1.dům, obydlí, sídlo, příbytek,
doupě a pod.; *domus convivii ho
dovní síň. 2. domácí lidé, rod(ina),
čeleď, dvůr. 3. domov, vlast; domi
doma, domum domů, do vlasti,
domó z domu, z vlasti; domř i ve
vlasti, v míru.

dóonárium, 17, n.pokladnice,| klenotnice,
oltář; dar, zvláště obětní.

děnátioó, onis, f. dar, darování.
doónátiívum,7, n. (peněžitý) dar císa

řův vojsku.
donec dokud,

až (by).
děno 1. a) (ob)darovati, dáti, oběto

vati alci algd, algm re. b) odpustiti,
prominouti, zříci se něčeho k vůli
někomu: inimicitias d. rei publicae;
culpa donatur precibus amicorum
vinajest odpuštěnana prosby přátel.

chrám,

pokud; dokud ne,

místo pro dary:

dónum, ř, n. dar, obět, vyznamenání.
Dóres, um, m. kmen řecký Dorové,

Dórius 3.—Dóricus 3. dorský, řecký.
Doris, idis, f. dcera Okéanova, choť

Nereova; přen. moře.
dormič 4. spáti, býti líný, nečinný.

1 dormitě 1. usínati, podřimovatl.
dorm*torius 3. spací, ke spaní; —ium

cubiculum ložnice.
*doronicum, 7, n. kamzičník.
dorsum, 7, n. (—us, T, m.) hřbet,

záda; horský hřbet, hřeben, svah;
vadi d. mělčina.

doryphorus, 7, m. [ř.] kopiník.
dós, dětis, f. (do) věno, výbava; úděl,

„přednost.
Dossennus,T, m. hrbáč, osoba z frašky

atelské.
dotális, e příslušející k věnu, věnem

daný, věnný; *dotália, ium, n. ná
mluvy.

dotó 1. obdařovati, dáti věno, údělem
poss. dostati věnem, za úděl.

drach(u)ma, ae, f. [ř.] drachma.
draco, onis, m. [ř.] drak, had.
dracóonigena, de, m. z draka zrozený,

dračí.
*dráma, atis, n. drama, divadelní kus.
Drepana, órum (-- num, 7), n. město

na záp. Sicilie; Drepanitanus 3. dre
panský, z Drepan.

dromas, adis, m. [ř.] velbloud.
druidae, drum (—es, um), m. druido

vé, galští kněží.
| Dryas, adis, f. (obyč. plur. Dryades,

um)dryady, víly stromů a lesů.
Dryopěes, um, m. Dryopové, kmen

thessalský.
*duálitás, atis, f. dvojice, neb= nu

merus dučlis, duál; číslo obsahující 2.
*duas dvojka (lid.).
dubie pochybně, nejistě:

bez rozpaků, rozhodně;
chyby, zřejmě. “

dubitábilis, e pochybný.
dubitanter váhavě, nejistě.
dubitátio, onis, f. váhání, kolísání,

rozpaky; pochyba, nejistota; sine
ulla —one bez váhání, přímo; beze
vší pochyby, rozhodně.

dubito 1. a) váhati, kolísati. rozpa
kovati se, býti na rozpacích; roz
važovati, přemýšleti. b) pochybo
vati, býti na pochybách; d. an po
chybuji, zdali ne—=asi,snad.

haud d.
bez po
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dubius 3.: 1. nerozhodný, vrtkavý,
rozpačitý, nejistý; d. sum jsem na
rozpacích. 2. a) pochybný, neroz
hodný, nespolehlivý, nejistý, spor
ný; dubia nox přítmí, d. lux slabé
světlo; d. cena bohatá hostina;
d—um est, an bezpochyby, snad...
b) nebezpečný, povážlivý; —ium,i7,
n. pochybnost, nejistota, nebezpečí;
sine —oč bez pochyby, jistě; d.
sermo kolísavé výrazy v řeči.

tducátus, is, m. vrchní velení, in
fascibus čestné, vznešené; d. mřlitiae
vrchní velení ve vojsku, hodnost
vojevůdce; *průvod, doprovod;
knížecí, vévodská hodnost; knížet
ství, vévodství.

ducení 3. po dvou stech.
ducentěsimus 3. dvoustý; —a, ae, f.

1/,9/,tní poplatek.
ducenti 3. dvě stě.
ducentiés dvěstěkrát.
*ducissa, ae, f. vévodkyně.
důcě, diixř, ductum 3. 1. a) táhnouti,

vléci, vésti; dcř jeti; d. mucronem
tasiti, remos říditi, pisces loviti,
lanas česati, fila přísti, carmina
skládati; provinciam losem dostati;
sorte ductus 3. vylosovaný; táhnouti
do sebe, čerpati, nabírati; animam,
spiritum dď.vdechovati, pocula píti,
suspiria, vzdychati, vultum svraštiti.
b) vésti, odváděti, přivésti in ius
na soud; voj. absolutně i táhnouti;
býti v čele vojsku, veleti; uxorem
ducere ženiti se; algam in matrimo
nium dď. bráti si za manželku. 2.
a) protahovati, zdržovati rem, bel
lum; d. vitam, aetatem tráviti život;
k něčemu vésti; pohnouti, sváděti:
ductus caritate patriae z lásky k vlasti
odvozovatí, počínati od čeho. b)
pokládati, míti za něco. uznávati,
domnívati se; honori algd d. vyklá
dati za čest, in crimen za vinu;
in (pro) re, (in) loco, (in) numero
rerum dď. klástí, počítati za něco;
vážiti si, ceniti (gen. pret.), pro
nihilo nic. c) vytvářeti, zříditi, pů
sobiti; v pass. přivoditi si, nabývati,
dostávati formam, colorem.

tductlis, e kdo, co se dá vésti, táh
nouti.

ductito 1.—ducto.
ductoó 1. voditi, veleti.

ductor, oris, m. vůdce, velitel.
ductus, is, m. ťažení, vedení, velení;

—4 za vedení; aguge (—arum)
ductus, is, m. vodovod; *proprio
d—i vlastní silou.

diůidum a) dříve, dávno; přece, ko
nečně. b) jam d. již dávno, dlouho.

duellum, 7, n. (= bellum) zápas dvou,
válka.

duim, duis,
(dare).

dulcedě, inis, f. sladkost, lahadnost;
půvab, slast, chuť na něco.

dulcesco — — 3. sládnouti.
dulciculus 3. slaďounký.
dulcis, e sladký, chutný, milý, drahý,

příznivý, rozkošný; dulcissimus re
rum nejdražší na světě.

dulcitůdo, inis, f.—dulcedo.
Důlichium, iř,n. ostrov jv. od Ithaky;

Dulichius 3. dulichijský, Odysseův.
dum 1. přísl. agedum nuže tedy, non

dum ještě ne, vixdum sotva že. 2.
spojka. a) zatím co; dum haec ge
runtur zatím, dum fugit utíkaje.
b) dokud, pokud; dokud (by) ne,
až (by). c) —dummodo jen když, jen
aby; *protože, ježto.

dumetum, ř, n. křoví, houští.
dummodo viz dum 2. c).
Dumnorix, 7gis,m. mocný muž mezi

Haeduy.
důměsus 3. křovím, trním porostlý.
dumtáxat nejvýš, jen, toliko; nej

méně, aspoň; *totiž.
důimus, ř, m. křoví, trní.
duo, ae. o dva (oba).
duodecie(n)s dvanáctkráte.
duodecim dvanáct.
duodecimus. 3. dvanáctý.
duoděntí 3. po dvanácti.
duo-et-vicestimus 3. dvaadvacátý;

duo-et-vicesimaní vojíni 22. legie.*duplátio,onis,f.zdvojení© dupli
cátio.

duplex, icis 1. dvojitý, dvojnásobný,
složený, složitý. 2. obojetný, dvoj
smyslný, neupřímný. 3. obojí, oba,
dva: duplices palmae.

duplicárius 3. voj. kdo dostává dvojí
porci stravy, vypasený vojín.

dupliciter dvojitě, dvojím způsobem.
duplicó 1. zdvojovati, zvětšovati, roz

množovati; ohýbati, křiviti.
*ďuplo 1., viz duplico 1.

duint= dem, des, dent
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duplus 3. dvojí, dvojnásobný; —um,
7,n. dvojnásobná částka, —ápokuta.

dupondius, i7, m. dvouas, dva assy.
důrábilis, e trvanlivý.
důracinus 3. *mající tvrdou skořáp

ku, jádro; *chrupavý (o třešních:
chrupky).

Tdirámentum, 7,n. utvrzení, pevnost.
duresco, důručř— 3. tvrdnouti, tuh

nouti, zesíliti.
důritia, ae, f. (—ies, iěř, f.). 1. tvr

dost, tuhost. 2. obtíž; otužilost,
přísný život; přísnost, necitelnost.

důúriusculus 3.. poněkud. tvrdší,
drsnější.

důro 1. a) či iti tvrdým, utužiti,
pevně spojiti; péci, sušiti a pod.;
zatyrzovati, otužovati. b) nepřech.
býti tvrdý, zatvrzelý, trvanlivý, vy
trvalý; vydržeti, prodlévati; přech.
něco vydržeti, snésti, odolati, vy
trvati.

©, ex (€ jen před souhl.) předl. s abl.
1. místně (i přen.) z, ze — s, se
(shora dolů): v češt. často ptáme se
kde?, v lat. odkud? pendere ex arbore
(na), ex vinculis (v) causam dicere;
ex fuga (na), ex itinere (na), ex omni
parte (na); ex transverso se strany,
v boku; e contrario naopak. 2. čdst
a celek: z, ze, mezi; homo ex multis
jeden z mnohých, člověk obyčejný.
3. závislost, příčina, původ, důvod:z,
na, pro, následkem a pod. pendere
ex alguo záviseti
industria pečlivě, úmyslně; laborare
ex capite míti bolení hlavy, ex dere
alieno trpěti, býti v nesnázích pro
dluhy; triumphum, victoriam ferre
ex alguo triumfovati, zvítěziti nad;
cognomen ex virtute pro, podle,
algm, algd nominare ex — pro, po
dle; ex exsule consul z, místo; o vzta
hu vůbec: podle, vzhledem: ex digni
ťate populi Romani, ex senatus con
sulto; algd est € re publica na pro
spěch, ex us prospěšný, vhodný;
ex termpore s patra. 4. čas. a) od
ex eo tempore, die; ex guo od té doby,
co. b) (hned) po: diem ex die den

na někom; ex:

důrus 3. a) tvrdý, tuhý. b) drsný,
trudný, obtížný, nebezpečný; otu
žilý, silný, nepoddajný; přísný, ne
citelný; drzý, nestoudný; drsný,
hrubý.

duum-vir, T, v plur. —virf, orum, m.
duumvirové, kolegium dvou mu
žů, úředníků, kněží za jistým úče
lem.

duumvirátus, is, m. úřad duumvira.
dux, cis, m. f. vůdce (—kyně), velitel,

vládce, pán; *kníže, vévoda.
dynastes, ae, m. [ř.] vládce.
*dynastia, ae, f. dynastie, vladařský

rod, vláda.
Dyrrhachium, iř,n. město na pobřeží

iHyrském; Dyrrhachř i, orum, m.
jeho obyvatelé.

*dyscolus 3. mrzutý.
*dyscrasia, ae, f. nevolnost (jako

zdrav. stav).
*dysuria, ae, f. potíže při močení.

po dni, alia ex aliis jiné a jiné věci.
5. o látce z, adjekt. crater ex auro
ze zlata, zlatý; ex bono dobře, ex
aperto zjevně, ex improviso znena
dání, ex integro znovu.

eá (via, parte) tudy.
eádem (vid) touže cestou.
eapse = ipsa.
eá-tenus až potud, tak dalece.
ebenus, 7, f. eben; —um, ř, n. dřevo

ebenové.
ebibó, bibř — 3. vypíti, vyssáti;

do sebe; propíiti.
e-blandior 4. lichocením dosíci, způ

sobiti; —7tus3. lichocením získaný.
ebrietás, atis, f. opilost, rozjaře

nost.
ebriositás, atis, f. opilství, pijáctví.
ebriósus 3. opilství oddaný, subst.

opilec, piják.
ebrius 3. opilý, na—, opojený.
ebullio 4. vzkypěti, chvástati se ně

čím algd.
ebulum, 7, n. chebdí, chebz.
ebur, oris, n. slonovina; věci

tovené, pochva, píšťala a jiné.
eburátus 3. ozdobený slonovinou.
eburneolus 3. ze slonoviny.

í zho
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eburneus 3. ze slonoviny; bílý jako
slonovina; slonu patřící dentes.

Eburoóněs, um, m. galský kmen Ebu
ronové.

e-castor! při Kastorovi!
Ecbatana, orum, n. hlavní město Me

die.
eccam, eccum hle! ru jest!
ecce hle, hleď(—te), ejhle!
ecce-ré hle, vskutku!
ecclesia, de, f. sněm; *církev, chrám,

e. maior hlavní chrám.
*ecclěsiasticus 3. církevní, duchovní.
ec-dicus, 7,m. [ř.] státní zástupce.
ecf.. eff..
echeneis, idis, f. [ř.] mořská ryba ští

tonoš.
Echidna, ae, f. [ř.] had (lernejský),

obluda (půl drak, půl panna); had,
zmije; adj. Echidneus, Echidnaeus 3.
Echidnin.

echinus, 7,m. [ř.] a) ježek dimořský).
b) měděné oplachovadlo na číše. c)
sploštělá hlavice dorského sloupu.

Echión, čnis, m. 1. rek řecký, otec
Pentheův. 2. syn Asklepiův, lovec
kance kalydonského. 3. malíř řecký;
Echioniděs, ae, m. syn Echionův, (1),

„ Pentheus.
Echo, is, f. nymfa Echo, Ozvěna.
eclipsis,is, f. [ř.]zatmění.
ecloga, ae, f. [ř.] vybraná, kratší bá

seň, ekloga.
eclogárii, idrum, m. (libri) vybrané

části spisu.
ecguando zda někdy.
1. ec-gui guge (gua), guod zda (ně)

jaký?
2. ec-gui zda nějak?
ec-guis, guid zda někdo, něco? ecguid

zda, zda snad, proč?
ec-gu6 kam asi?
eculeus viz eguuleus.
edácitás, atis, f. žravost.
edáx, cis žravý, hltavý, dravý; hloda

vý, ničivý.
edentulus 3. bezzubý, starý.
edepol! při Polukovi! bůh ví! na mou

duši!
edera a pod. viz hedera a pod.
e-dicó, xi, ctum 3. oznámiti, ohlásiti,

vy—, vypověděti; ustanoviti, určiti,
naříditi; €. senatum, Comitia stano
viti (sedění), svolati; is edicendř
právo vydávati vyhlášky, nařízení,

edicta (v témž smyslu později i *edi
care a exdicare).

edictum, 7, n. vyhláška, oznámení,
nařízení, příkaz.

e-discó, didic? — 3. (nazpaměť) se uči
ti, studovati; edidic?řdobře znám,
vím.

e-disseró, uř,ertum 3. zevrubně vylo
žiti, vypověděti.

e-dissertó 1. zevrubnou zprávu po
dati.

editicius 3. navržený od žalobce.
editio, onis, f. vydání, porod, pořádá

ní her; obžaloba, návrh žalobcův;
udání, zpráva.

editum, i, n. výšina, vysočina; rozkaz,
výrok.

editus 3. vysoký, strmý.
1. e=-dó, didi, ditum 3.: 1. vydati, vy

pustiti; ed? vlévati se. 2. a) vytvoři
ti, s—, zploditi, zroditi, způsobiti,
edř naroditi se. b) vydati, uveřejni
ti; vypravovati, oznámiti, vyzraditi,
prohlásiti. c) určiti, navrhovati; e.
nomen přihlásiti se, vydávati se za
někoho. d) vykonati; facinus do
pustiti se, ludos pořádati, exemplum
dáti výstrahu.

2. edo, €d7,8sum 3.jísti, žráti;
ničiti.

e-doceo, uř, — 2. důkladně naučiti
algm algd, zpraviti o něčem de re;
eďoctus 3. důkladně poučený, znalý.

e-dolóo 1. vytesati, vykonati.
e-domě, uř, itum 1. důkladně zkro
„ titi, podmaniti.
Edoni, orum, m. národ thrácký Edo

nové; Edonus 3. edonský, thrácký,
fem. i Edónis, idis; Edoniděs,.ae, m.
Thrák (Eumolpus).

e-dormič 4. vyspati se.
educátio, onis, f. vychování.
educá-tor, óris, m. (—tr'x, icis, f.)

vychovatel(ka), pěstoun(ka).
. e-ducó 1. vychovávati, pěstovati,
živiti.

2. e-důco, důxi, ductum 3., a) vyvésti,
od —, vytáhnouti, od—, gladium ta
siti. b) přen. poroditi, vychovati, vy
píti; naves e. s loďmi vyplouti; in
aciem (copias) e. vytrhnouti k bitvě;
in ius e. pohnati na soud; in provin
ciam s sebou vzíti. c) zvednouti,
po —, povznésti; vybudovati, zříditi:
*vyvoditi (-. dedůco).

—
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Tedulco (edulcoroó) 1. osladiti, zpři
jemniti.

edilis, e jedlý.
*edůlium, i, n. jídlo, žrádlo.
e-důro 1. vytrvati.
e-důrus 3. velmi tvrdý, nelítostný.
Eetión, onis, m. otec Andromachy;

Eetioneus 3. Eetionův.
ef-farcio, —fertum 4. vycpati, napě

chovati.
ef-fátum, i, n. výrok, věštba; úsudek,

výpověď.
ef-fátus 3. vyřčený, stanovený, ustá

lený.
effectió, onis, f. vykonávání, jednání;

prvotní příčina.
effec-tor, oris, m. (—trix, icis, f.) pů

vodce (—kyně), tvůrce.
*effectuális, e účinný.
effectum, 7, n. účin(ek).

. effectus 3. způsobený.
2. effectus, ús, m. vykonání, provede

ní, účinek, ad -um addůcere ke kon
ci přivésti; in —ů esse býti konán,
prováděn; *cum effectů skutečně,
určitě; in effect i na konci.

effeminátus 3. zženštilý.
effémino 1. činiti ženou, zženštilým.
efferátus 3. zdivočelý, divoký, krutý.
efferitás, dtis, f. zdivočelost, suro

vost.
1. effero 1. (ferus) divokým či iti;

v pass. zdivočiti.
2. ef-feró, ferre, extuli, elatum, 1. a)

nésti ven, vynášeti, s sebou bráti;
ensem vytasiti, pedem vykročiti, ve
xilla, signa vytrhnouti s vojskem,
se ef. vyraziti, vyběhnouti. b) do
výše vynášeti; zdvíhati. 2. nésti
= ploditi, roditi; mrtvolu vynášeti,
pohřbívati. 3. a) pronášeti, vyslovo
vati, oznámiti, rozhlásiti, prozra
diti. b) povznášeti, vy—, velebíti
(laudibus ef.). c) se ef. ukazovati se,
jeviti se; se ef., pass. chvástatí se,
chlubiti se, zpyšněti; eldtus 3.
zpupný, pyšný; v pass. i dáti se
strhnouti, uchvátiti (vášní),

ef-ferus 3. velmi divoký, rozzuřený.
ef-ferv sco, ferbu? — 3. vzkypěti,

vzplanouti, soptiti.
ef-fervo — — 3. vzkypěti.
effetus 3. vysílený, zesláblý; nepří

stupný něčemu. ©
tefficácia, ae, f. viz efficdcitas.

-A

efficácitás, tis, f. účinnost, působi
vost.

efficáx, acis (ú)činný, působivý, úspěš
ný.

efficiéns, entis působící; —enter s vý
sledkem, účinně.

efficientia, ae, f. účinnost, působení.
ef-ficio, fecř, fectum 3. a) způsobiti,

vykonati, vytvořiti, u—, učiniti,
dopustiti se něčeho; cohortes se
hnati, iter, spatium uraziti; ef. algm
caecum oslepiti, za—; ratum ef. jako
platné přiřknouti, zaručiti. b) obná
šeti, vy—, obsahovati, vydávati; ef.
algd ab alguo dosíci; něco dokázati;
efficitur, ut., z toho plyne, že..

effigies, 67, f. (fingo) podoba, obraz,
socha; ad —em k podobenství, na
vzor; dokonalý obraz, vzor.

*effigióo 1. vytvořiti, zobraziti.
ef-fingo, nxř, ctum 3. vytvořiti, vypo

dobniti, vyobraziti, vylíčiti; vybás
niti, vybájiti, otírati, tříti.

efflágitatióo, onis, f. (—tus, s, m.)
snažné prošení.

ef-flágito 1. snažně prositi, domáhati
„se něčeho.

ef-flo 1. vydechovati.
ef-flóresco, flóru? — 3. vykvésti.
ef-fluč, x7 — 3. vytékati, vylévati se,

unikati; vypadnouti; čas. uplynouti,
minouti, ztráceti se; na jevo vyjíti.

effluvium,i7, n. výtok, ústí.
ef-fodio, foódi, fossum 3. vykopati,

pře—, vyhrabati, pře—, prohle
dati; ef. oculos vypíchnouti, viscera
vyvrci.

ef-for 1. vypověděti, vyřknouti, pro
sloviti, vyhlásiti; zasvětiti, po—,
určiti.

*efformě 1. utvářeti.
*effossié, onis, f. vykopávka.
effrenatio, onis, f. bezuzdnost, nevá

zanost.
effrenátus, effreénus 3. bezuzdný,

nevázaný, nezkrocený.
ef-fringo, frégi, fráctum 3. (frango)

vylomiti, roz—, vypáčiti, roztříštiti.
ef-fugio, fugř — 3. utéci, uniknouti,

vyváznouti, res effugit me jest mi
tajno.

ef-fugium, i7, n. útěk, prostředek,
příležitost k útěku.

ef-fulgeo, fulsi — 2. zabiesknouti se.
zazářiti.
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effultus 3. podepřen (zády) o něco.
ef-fundě, fidř, fůsum 3.: 1. vylévati,

roz—, vysypávati, rozsypávatl, se
ef. vylěvati se, prouditi, vytékati,
effusus 3. rozvodněný. 2. a) vysy
pati, vypustiti, o koni: shoditi,
(jmění) promarniti, rozházeti, (voj
sko) rozptýliti, rozprášiti; effusa
fuga nespořádaný útěk. b) (roz)pus
ticti, crines uvolniti se ef., v pass.
oddávati se něčemu, tonouti v ně
čem in libidine, in luxuriam. 3. há
zeti, metati, v hojnosti vydávati,
ploditi, sypati, chrliti; v pass. vy
hnati se, vyřítiti se; effusus pulvis
mračno prachu.

ef-fiůisio, onis, f. vylévání se, prolévá
ní, proudění; marnotratnost, nevá
zanost, rozhazování.

effisus 3. vylitý; rozlehlý, širý; roz
ptýlený; nespořádaný, marnotrat
ný, nemírný, nevázaný.

ef-fůtio 4. (vy)žvaniti.
e-gelidus 3. vlažný, chladný.
egens, entis nuzný, chudý, postráda

jící.
egénus 3. nuzný, chudý, bez něčeho

jsoucí.
egeč, ui — 2. míti nouzi, nedostatek;
„ potřebovati, žádati si.
Egeria, ae, f. staroitalská nymfa, rád

kyně Numova.
6-geró, gessř, gestum 3. vynésti, vy

vésti, vykliditi, u—; vyvrhnouti,
vychrliti, vyhnati, za—. vydati ze
sebe.

egestás, atis, f. nouze, chudoba, ne
dostatek.

e-gestió, onis, f. vynášení, od—, od
klizení.

Egnátius, i, m. římskéjméno rodové.
ego já; alter ego druhý já.
e-gredior, gressus sum 3.: 1. vykro

čiti, vyjíti (ex) urbe, vytrhnouti e
castris ad proelium. vystoupiti in
montem. 2. a) přech. překročiti, pře
jíti fines, flumen; non egredi praetu
ram nedosáhnouti vyššího úřadu
než praetury; eg. exsilium nezacho
vati. b) uchýliti se od něčeho a pro
posito.

égregius 3. výborný, vybraný, skvě
lý, slavný, čestný; est alci egregium
jest vyznamenáním.

e-gressus, s, m. 1. vyjití, odchod,

122 *elector

vý—, vycházka, odjezd, vytrhnutí
vojska; vystoupení na zemi, při
stání. 2. východ, ústí; (řečn.) od
bočení.

eheu, ei ach, běda!
eia (eiage = ei age) vzhůru, hej!
e-iaculor 1. vymrštíti, metati.
eicič, iecř, iectum 3. (iacio) 1. vyho

diti, vyhnati, odstraniti; linguam
vypláznouti; de senatu vyloučiti; se
eicere vyhrnouti se, vyřítiti se. 2.
navem (—es) e. přistati s lodí,
v pass. býti vyvržen, ztroskotati;
homo eiectus trosečník. 3. vypuditi,
zamítnouti, od—, herce vypískati.

čiectámentum, 7,n. věc vyvržená.
eiectioó, onis, f. vyhnání, vypuzení.
eiecto 1. vyhazovati, (vy)chrliti.
eierč a pod. viz čjiró a j.

-elulátič, onis, f. (—tus, čs, m.) úpění,
kvílení, bědování,

čiulo 1. kvíleti, bědovati.
6-iůiro 1. (eiero) a) přísahou něco od

mítnouti, neuznati, něčeho se zříci;
odpřisáhnouti, že nemohu platiti.
b) úřad slavnostně složiti.

eiusdemmnodí právě takový.
e-labor, Iapsus sum 3. vyklouznouti,

u—, vymknouti se, vypadnouti; vy
váznouti, uniknouti; vylézti, dosta
ti se nahoru; memorid vymizeti z—,
in servitutem upadnouti.

— m, 0— =.

vání.
elabóró 1. pracovati, usilovati, namá

hati se, dáti si práci, dopracovati se
něčeho; pečlivě vypracovati, při
praviti, vzdělati; elaboratus 3.
(řečn.) strojený.

e-Jimentábilis, e přežalostný.
elanguesco, languř — 3. ochabnouti.
Elatea, ae, f. Elateia, město ve Foki

dě a Thessalii.
elátio, onis, f. (effero) pozdvižení,

vzlet, uchvácení, vytržení.
e-látro 1. vyštěknouti.
elátus 3. povznesený, povýšený; pyš

ný, hrdý, vznešený; *m. muž vzne
„ šený.
Elea, ae, f. město v Lukanii (= Velia);

Eleátěs, ae, m. Zenon (filosof),
Eleatici philosophi stoupenci Zeno
novi, přivrženci školy eleatské.

electič, onis, f. volba, výběr.
*elector, oris, m. volič; kurfiřt.
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jedna z Pleiad. 2.
dcera

Electra, ae, f. 1.
dcera Agamemnonova. 3.
Okeana a Tethydy.

electri-fer, a, umjantaronosný.
ělectrum,?, n. [ř.]a) jantar. b) čistec,

směs čtyřdílů zlata, jednohostříbra.
*electuárium, 7, n. letkvar.
1. electus 3. vybraný; telecta, orum,

n. výpisky, výtah(y).
2. eléctus, ús, m. volba, výběr.
*eleemosyna, ae, f. almužna.
elegáns, antis (eligo) vybraný, vkus

ný, jemný, půvabný; —nter i po
čestně, obratně, chytře.

elegantia, ae, f. vybraný vkus,
ušlecht lost, obratnost, jemnost.

elegř, oórum, m. [ř.] verše elegické,
elegie.

elegia, ae, f. [ř.] elegie.
Eleleus, 7, m. příjmí Bakchovo; Ele

leis, idis, f. bakchantka.
elementa, orum, n. prvky, živly, po

čátky; základní pojmy logické, zá
klady života.

"*elenchus, 7, m. důkaz, vyvrácení.
Elephantině, es, f. ostrov a město

v Nilu.
elephantus, 7, m.—elephás, antis,
„ m, slon, slonovina.
Eleusin, (Eleusis), inis, f. 1. město

v Attice, slavnémysteriemi. 2.
město v Egyptě; Eleusřnus 3. eleu
sinský.

Eleutherius 3. příjmí Dia a Diony
sa=—Osvoboditel; Eleutheria, orum,

„ n. slavnost Dia Osvoboditele.
Elias, adis, f. elidský, olympijský.
e-levo 1. vyzdvihnouti, po—;

lehčiti, z—; zmenšiti,
e-lició, licuř, licitum 3. a) vylákati, vy

louditi; ignem vykřesati, ferrum vy
kopati, dobývati; vyčarovati, kouz
ly při(vy)volati, (po)volati, vyvo

„ diti. b) vzbuditi, vznítiti; vypátrati.
Elicius, iT příjmí lovovo, na němž si

vyprošovali věštná znamení na nebi.
e-lidó, si, sum 3. a) vyraziti, pro—,

roz—, sraziti; vincula rozbíti, fau
ces zadrhnouti, angues zardousiti,
ignem vykřesati, morbum zahnati.
b) rozbíti, zničiti.

e-ligo, legi, léctum 3. vybírati, voliti,
(vy)pleti.

e-Jimino 1. přes práh vzdáliti, roz
nésti.

po
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e-limě 1. (lima) vypilovati, uměle
zpracovati.

e-linguis, e němý, mlčící, nevýmluv
ný.

elinguóo 1. vytrhnouti jazyk.
Elis, idis, f. krajina nazáp. Pelopen

nésu; Elěus, Elfus 3. (Elias, adis, f.)
elidský, olympijský; Eleř Eliďané.

elix, icis, m. strouha odvodňovací.
elixus 2. uvařený, vyvařený.
elHeborum (-us) viz helleborum (—us).
e-loco 1. pronajmouti.
e-locůtió, onis, f. řečnický přednes,

sloh.
elogium, i7, n. [ř.] průpověď, nápis

(i náhrobní); přípis v závěti.
eloguens, entis výmluvný.
eloguentia, ae, f.—eloguium, 7, n.(umění)výmluvnost(i);| €loguium

i *řeč, výrok.
e-loguor, locutus sum 3. vysloviti, vy

jádřiti, řečniti, (výmluvně) předná
šeti.

Elórum (Helorum), 7, n. město na Si
cilii; Eloriní, orum Elorští.

Elórus, 7, m. řekasicilská; adi. Elorius
3. elorský.

e-lúceo, luxi — 2. zazářiti, zaskvíti
se; vysvitnouti, jeviti se.

e-luctor 1. a) s námahou se z něčeho
vydobýti; vyvinouti, b) přech. s úsi
lím něčeho dobýti; něco překonati.

*elucubrátič onis, f. vypracování,
z— při umělém světle.

e-lucubro 1. (lux) při umělém světle
pracovati.

e-lido, s?, sum 3.: 1. a) vyhráti něco
na někom algm algd. b) ránu odra
ziti, ráně uskočiti; vyhnouti se bel
lum, ultionem (zmařiti). 2. oklamati,
ošáliti. 3. dělati si žerty, vysmívati
se algm.

e-lůgeo, lixi—
tek odložiti.

€-lumbis, e slabý v bedrech, bez síly.
e-lu5, uř, tum 3. umýti, vy-, smýti.
elůtus 3. vymožený, vymáčený, vy

praný; malý, slabý.
eluvies, eř=eluvio, onis, f. povodeň,

zátopa; výmol, tůň.
Elymaeus 3. elymejský; krajina Ely

máis, idis, f. v Asii blízko Persie;
Elymaeř Elymejští.

Elysium, i7, n. [ř.] sídlo blažených
v podsvětí; —ius 3. elysijský.

2. (do)truchleti; smu
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em =1. hem. 2. eum. 3. eme (emere)
na, tu máš!

emácitás, atis, f. koupěchtivost.
emancipátio, onis, f. 1. prohlášení

za svéprávného, propuštění z ot
covské moci. 2. vydání majetku při
závěti.

emancipo 1. a) prohlásiti někoho
svobodným, svéprávným. b) dáti
v moc jiného, jinému zaprodati.

e-mánoě 1. vytékati, (vy)řinouti se,
vyvěrati; přen. vznikati, šířiti se,

„ stávati se známým.
Emathia, ae, f. krajina makedonskán.Makedonie,jinak| Thessalie;

Emathius 3. emathijský, makedon
ský, thessalský. Emathides, um, f. :=
Pierides.

e-mátiirescó, matiru? — 3. a) zcela
uzráti. b) mírniti se, obměkčiti se.

emix, acis koupěchtivý.
embléma, atis, n. [ř.] vypuklá vlo

žená ozdoba, mosaika.
embolium,iř, n. [ř.] mezihra, vložka;

plur. přen. milostné pletky.
emendábilis, e napravitelný.
emendáti“ * is, f. napravení, o—,

zlepšení.
emendá-tor, óris, m. (-trTx, řcis, f.)

oprávce (-kyně).
emendátus 3. bez chyby, bezvadný,

správný, vytříbený.
e-mendico 1. vyžebrati.
č-mendo 1. opraviti, zlepšiti, zdoko

naliti, napraviti,
emensus (mětior)3. prošlý, procesto

vaný.
ementior 4. vylhati, vymysliti si,

lživě vypovídati; —us 3. lživý, vy
myšlený.

č-mercor 1. vykoupití.
e-mere5, u', itum (—or, itus sum)

2. a) zasloužiti si něčeho, z. se o ně
koho, vysloužiti si něco. b) stipendia
em. vojenskou službu dokončiti, do
sloužiti.

e-mergó, si, sum 3. a) vynořiti se,
vybřednouti. b) vystoupiti, vyváz
nouti, vzejíti, vyplývati.

emeritus, 7, m. vysloužilec.
e-mětior, mensus sum 4. vyměřiti;

projíti, procestovati, překročiti,
měřením přiřknouti.

č-metě — 3. požnouti, vyžnouti.
e-mico, micuř, micatum 1. zakmit

noutise, zalesknoutise, vyšlehnouti.
vytrysknouti, vyraziti, vymrštiti se;
přen. objeviti se, vyniknouti.

e-migró 1. vystěhovati se.
eminens, entis vyčnívající, vynikající,

znamenitý.
eminentia, ae, f. vyvýšenost, vyni

kání;*yznešenost, eminence (titul).
čmineo, ul —2. a) vyčnívati, vypínati

se, strměti. b) vynikati, býti zřejmý,
patrný; předčiti jiné, vyznamená
vatí se.

eminiscor, ementus sum 3. vymysliti.
minus z daleka.
e-miror 1. algd diviti se, žasnouti.
e-missárium, iř, n. výtok, odváděcí

průkop.
č-missárius, ij, m.

*eguus em. hřebec.
e-missi6, onis, f. vypuštění, vymrště

ní, výstřel.
e-mittó, mřsř,missum 3, a) vysílati,

vypouštěti, stříleti, metati; sangui
nem, lacrimas prolévati; vyhnati,
vyhostiti. b) vypustiti, propustiti,

zvěd, náhončí;

upustiti, nechati jíti, propustiti
z vězení, zajetí; manu e. na svobodu
propustiti.

em56, m7, emptum 3. bráti z něčeho,
kupovati; male draho, bene lacino,
in publicum pro obec; ex emptó
koupí; vykoupiti, zakoupiti.

e-moderor 1. zmírniti.
e-modulor 1. zpěvem vytvářeti, sklá

dati.
e-mollió 4. měkčiti, obměkčiti, zjem

niti, zmírniti; změkčilým učiniti,
zchoulostivěti.

emolumentum, 7, n. (molere) zisk,
prospěch; námaha.

e-monečě, uř — 2. napomínati.
e-morior, mortuus sum 3. zemříti,

vymříti, zahynouti, vy—, zajíti.
e-moveč, móví, mótum 2. odstraniti,

zahnati; e. senatu vyloučiti ze s.;
muros, fundamenta otřásti.

Empedoclěs, is, m. řecký filosof (5.
stol. př. Kr.); Empedoclěus 3. empe
dokleovský; Empedocléa, orum, n.
učení Empedokleovo.

temphasis, eos, f. důraz(nost), em
fase.

femphaticus 3. důrazný, emfatický.
empirici, orum, m. [ř.] lékaři léčící

podle zkušenosti.
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templastrum, 7, n. náplast,
canum anglická.

emporium, if, n. [ř.] tržiště,
diště.

empti6, onis, f. koupě, nákup.
emptito 1. (opětovně) kupovati.
emptor, óris, m. kupec.
*empyreumaticus odor zápach při

suché destilaci kostí.
e-mulgeč, mulsT,mulsum 2. vydojiti,

vyssáti.
Temundo 1. vyčistiti.
e-mungó, můnxi, můnctum 3. a) se

em. neb v pass. vysmrkati se; homo
emunctae narisjemného čichu. b) ně
koho ošiditi, klamati, vydírati.

č-můinič 4, silně opevniti, schůdným
učiniti.

temys, ydis, f. bahenní želva.
en (est-ne) 1, zdali. 2. hle! vida! en

tibi pohleď!
enarrábilis, e vypověditelný.
e-narróo 1. vypověděti, vylíčiti.
e-náscor, nátus sum 3. vyrůsti, po

vstati.
e-natě 1. vyplovati, plováním se za

chrániti.
enávátus 3. úplně vykonaný.
e-návigo 1. s lodí vyplouti, přeplouti;

dostati se na volné moře.
Enceladus, 7, m. Gigant od Jova

bleskem smetený,ležící pod Etnou.
*encyclopaedia, ae, f. souhrnné dílo.
endo — = in—.
Endymion, ónis, m. krásný jinoch,

miláček Seleny.
neco, (enico)necuř,nectum 1. usmrti

ti, umořiti, vysíliti.
*energia, age,f. účinnost, energie.
enervátus 3. — enervis, e vysílený,

změkčilý.
e-nervo 1.vysíliti, zeslabiti.
enim (stojí vždy za slovem) a) neboť,

vždyť, totiž. guid enim což pak!
b) zajisté, ovšem; negue e. vždyť
přece ne; at (sed) enim než (ale)

*vskutku.
enim-věro neboť vskutku, zajisté;

verum enimvero ale vskutku.
e-niteó, uř —2. = enitesco, nitui —

3. zaskvíti se, (za)lesknouti se, vy
nikati.

e-nÝtor, nisus (nixus) sum 3. a) s ná
mahou se někam dostati; vylézti,
vystoupiti; vzhůru se vypínati. b)

*Angli

skla

namáhati se, snažiti se, přičiniti se;
poroditi; " ixus činný, horlivý, vy
trvalý.

Ennius, T, m. ni240 —169 př.
e-no 1. vyplovati, plováním se za

chrániti.
enodatě zřetelně, jasně.
énodátio, onis, f. rozuzlení, výklad.
enodis, e bez uzlů, suků; hladký.
e-nódo 1. uzlů, suků zbaviti; vyloži

objasniti.
enormis, e nepravidelný.
e-notesco, notuř—3.státise známým.
enoto 1. zaznamenávati.
Snsi-ger, ensifer, a, um meč nosíci.
ensis, js, m. meč.
tentheus 3. božstvem nadšený.
enthyměma, atis, n. [ř.] uvádění

(řečn.) důvodů; závěr na základě
protivy.

*entozoa n. vniterní cizopasníci.
e-nůbo, psř, ptum 3. provdati se, vy

vdati se. ©
enucleatus 3. prostý, jednoduchý.
e-nucleo 1. jádro vyloupnouti; pečli

vě vypracovati, jasně vysvětliti, odů
vodniti.

enumeráti©, onis, f. výčet; přehled
probraného, výpočet.

e-numero 1. vypočítati,
uvésti.

enunti-átió, onis, f. (—tum, 7, n.)
výpověd, výrok, včta.

e-nuntio 1. oznámiti, vyzraditi; vy
povídati, pronésti.

eniůptiG, onis, f. vyvdání se.
e-nůtrio 4. vyživiti, vychovati.
Enyo, s, f. litice válečné vřavy.
1. eó,ire, ivi (iT),itůrus. 1. jíti, ubírati

se, cestovati; pedibus ire pěšky,
eguo jeti na koni, curriů na voze,
navibus na lodích, alis letěti; in i
ire jíti na soud, infitias ire zapírati,
venatum jíti na lov, pedibus ire in
sententiam alcis přidati se k něčímu
mínění, ire in crucem, in malam rem
jíti k čertu, ďasu, ad saga chopiti se
zbraně, contra jíti proti, odporo
vati, obviam ire jíti vstříc, zmařiti
něco (dat.). 2. a) o neživých věcech:
fumus it vznáší se, sanguis teče,
sudor vyráží, tempus plyne, sagitta,
puppis letí; fama it šíří se; ire in algd
přecházeti v něco, měniti se v něco.

římský básník,

po řadě
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b) zacházeti, zanikati, zemříti. c) po
kračovati, dařiti se; in scelus ire při
kročiti k —, in lacrimas rozplakati
se. 3. ad arma ire chopiti se, in
aciem stavěti se, in partem přidati
se ke straně, in consilium pronášeti
mínění, in possessionem ire uvázati
se v držení.

2. eo přísl. a) míst. tam, až tam, tak
daleko, až k tomu. b) čas. (až) do té
doby, až potud. c) do té míry, tak
velice; eo magis o to více, tím víc;
proto, za tím účelem.

eodem tamtéž; na tomtéž místě, na
totéž místo.

eopse -= €0 ipso.
Eos — f. [ř.) = Aurora, bonyně ran

ních červánků, jitřenka. Eóus 3.
ranní, za jitra, východní. Edus, 7, m.
jitřenka (hvězda); člověk z východu.

eosgue až potud, až tak dlouho.
Epaminondás, ae, m. vojevůdce

thébský, 4. st. př. Kr.
Epaphus, 7, m. syn Jova a loy.
Epeus, 7, m. tvůrce koně trojského..
ephebus, 7, m. [ř.] jinoch.
ephemeris, idis, f. [ř.] deník.
Ephesus, 7, f. město maloasijské;

Ephesius 3. efeský, Ephesi“ Efesané.
Ephialtěs, de, m. zrádce Řeků v Ther

mopylách.
ephippiátus 3. [ř.] na osedlaném

koni jezdící.
ephippium, i7, n. [ř.] sedlo.
ephorus, 7, n. [ř.] efor, vrchní do

zorčí úředník ve Spartě.
Ephyra, ae, f. starý název Korintu;

Ephyraeus 3. Ephyrčius 3. korint
ský.

Epicharmus, 7, m. řec. básník ko
moedií, kol. r. 500 př. Kr.

epicopus 3. [ř.] vesly opatřený.
Epicirus, ř, m. řec. filosof, zakladatel

školy epikurské. Epicireus 3. epi
kurský. Epicůreř, Epikurovci.

epicus 3. [ř.] epický.
Epidamnos (—us), 7, f. =

chium.
Epidauros (—us), 7,f. město v Argo

lidě nebo v Dalmacii; Epidaurius
3. epidaurský, subst. m. Epidauřan
(Asklepios).

(ř.)epigramma,

epilogus, 7,m. [ř.] konec řeči, doslov.

Dyrrha

ati nápis;
epigram.
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Epimetheus, 7,m. bratr Prometheův;
„ Epiměthis, idis, f. dcera jeho Pyrrha.
Epirus, T, f. Epirus, krajina na záp.

pobřeží sev. Řecka; Epřrótěs, ae, m.
Epiroťan, Epjroticus 3. (Epirénsis, e)
epirský.

*episcopátus, is, m. biskupský úřad,
biskupství.

*episcopus, 7, m. biskup.
epistolium, 7, n. psaníčko.
epistula, ae, f. [ř.] zásilka, dopis,

list; per —as písemně; ab epistulis
tajemník; —%arumofficium tajem
nictví.

*epitaphium, 7, n. náhrobní nápis,
epitaf.

epitaphius, iř, m. [ř.] řeč pohřební.
epitoma, ae (—ě, €s), f. výtah, výpis.
epodos, i, m. [ř.] krátký verš jdoucí

po delším, báseň verši těmi složená.
Epona, ae, f. keltská bohyně koní.
epops, opis, m. [ř.] dudek.
epos n. [ř.) báseň hrdinská.
e-poótus 3. vypitý, pohlcený.
epulae, arum, f. pokrmy; hosti ;

pastva očí; řep. sacrae sv. přijímání.
epuláris, e při jídle, hostině.
epuló, onis, m. správce, obstaravatel

hostiny.
epulor 1. jísti, hodovati.
epulum, 7, n. hostina.
egua, ae, f. kobyla, klisna.
egues, itis, m. 1. jezdec, hrom.jízda.

2. jezdec, příslušník privileg. stavu;
*rytíř.

eguester, stris, stre (neb eguestris,
stre) jízdný, jezdecký; ordo eg. stav
jezdecký (rytířský).

eguidem ovšem, vskutku, zajisté;
aspoň, sice.

egurTle, is, n. konírna.
egurnus 3. koňský, žíněný.
eguiria, ium, n. koňské dostihy k po

ctě Martově.
eguitábilis, e pro

sjízdný.
eguitátus, ds, m. a) jezdění na koni.

b) jízda, jezdectvo, v plur. jízdné
sbory; eguitátus 3. jízdný (legio).

eguito 1. na koni jezditi, jako jezdec
sloužiti.

eguuleus (eculeus), 7, m. hříbě; dře
věný kůň j. mučidlo.

eguus, 7, m. 1. kůň, hřebec; e. bipes
mořský koníček; e—0 vehř jeti u

jízdu vhodný,
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koni, merere sloužiti na koni; de
trahere eguos odníti koně jezdcům;
viris eguřs vší mocí vojenskou. b)
eguř v plur. spřežení, vůz, dostihy.

e-rádě, sř, sum 3. vyškrabati, vy
škrtnouti, vymazati.

era ==hera, ercisco — hercisco.
Erasistratus, 7, m. lékař z ostrova

ou.
Erato, iZs,f. 1. musa lyrické poesie n.

musa vůbec. 2. královna arménská.
Erebus, 7, m. [ř.] temnota, podsvětí;

bůh temnoty; — běus 3. podsvětní,
podzemní.

Erechtheus, 7, m. héros athénský,
syn Země; Erechthčus 3. Erechtheův
(arces == Athény); Erechthidge,
drum, m. Erechtheovci, Athéňané.
Erechthis, idis, f. Erechtheovna.

erectus 3. a) vztyčený, přímý. b)
vznešený, pyšný; napiatý, pozorný,
čilý, živý, zmužilý; erecta studia živá
náklonnost.

*eremita, de, m. poustevník.
*eremřiticus 3. poustevnický.
*erémus 3. pustý; e —us, 7, m. (locus)

pustina.
e-répo, psř, ptum 3. vylézati, vydrá

pati se, montem na horu.
ereptió, onis, f. vyrvání majetku.
ereptor, oris, m. lupič.
Eretria, ae, f. město na Euboji;

Eretricus 3. Eretriacus 3. Eretriensis,
e eretrijský; EÉretriénsšs, ium, m.
Eretriané; Eretrici, Eretriacř stou
penci filosofa Menedemaz Eretrie.

ergá předl. s.akus. k, vůči, vzhledem
k (v klass. latině jen v dobrém
smyslu).

ergastulum,, n. [ř.] káznice,vězení;
trestanci, káranci.

ergo 1. přísl. a předl., vždy za gen.
gratia, causa pro, k vůli: victorige
ergo. 2. spojka: proto, tedy, tudíž.

Erichthonius, iř, m. 1. attický heros.
2. rek trojský; —ius 3. trojský.

ericius, iř, m. (hěricius) ježek; voj.
- ostny pobitý trám.
Eridanus, 7, m. 1. řeka Pád. 2. sou

hvězdí.
erigd, rěxř, rěctum 3. (rego). 1. vzty

čiti, postaviti, vystavěti, po
zdvihnouti; er. aures dávati pozor,
tenebrgs způsobiti, oculos otvírati,
fluctůs vrhati, agmen, aciem po

sunouti na výšiny, vzhůru vyvésti.
2. a) vzmužiti, povzbuditi, mysli
dodati. b) vzbuditi pozornost, du

„ ševně napínati.
Erigone, es, f. dcera athénského

Ikara, změněná v souhvězdí Panny;
Erigoneius 3. Erigonin.

erilis = herilis.
Erinys, yos, f. [ř.] Lítice; neštěstí,

zuřivost.
eripió, ripuř, reptum 3. (rapio). 1. vy

rvati, odervati, vytrhnouti, od—,
násilně odníti, pellem stáhnouti,
campum pole opanovati. 2. osvo
boditi, zachrániti; se er., pass. vy
váznouti, uniknouti.

erogátio, ónis, f. vyplácení, výdaj.
e-rogó 1. vyplatiti, vynaložiti.
errábundus 3. bloudivý, potulný.
erráticus 3. bludný, křivolaký.
errátio, onis, f. bloudění.
errátum, 7, n. omyl, poklesek.
errátus, ús, m. bludná cesta.
1. erró 2. a) potulovati se, (za)

blouditi; kolísati, býti na rozpacích;
oculi errantěs nejisté, těkavé. b) mý
liti se, chybovati, hřešiti.

2. erro, onis, m. tulák.
*erróneus 3. bludný, bludařský.
error, čris, m. 1. a) (z)bloudění, tě

kání, bludná cesta, chybění se cíle.
b) oklika, zátočina. c) nejistota, po
chybnost, kolísání. 2. klam, omyl,
podvod; zaslepenost, nevědomost;
poklesek, chyba, hřích; zmatek,
blud.

eruběsco, rubu? — 3. červenati (se),
rdíti se; (za)styděti se, ostýchati se.

erúca, ae, f. kapusta mačinková.
eruct5ě 1. říhati, krkati, vrhnouti.
e-rudio 4. (rudis) vzdělávati, vycho

vávati, poučovati, vyučovati.
erudřtio, onis, f. vzdělávání, učení,

učenost.
eruditus 3. vzdělaný, učený; —a sa

pientia jemná.
6-rumpó, růpř, ruptum 3.: 1. přech.

vyraziti ven, nubem z mraku, pro
raziti, vychrliti, vypustiti, iram vy
líti si (stomachum žluč); se er. vy
řítiti se, vyraziti. 2. nepřech. a)
výpad učiniti, vyraziti, pro—, pro
bíti se. b) vypuknouti, pro—, ad
minas v hrozby. c) v něco skončiti,
přejíti.
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e-ru6, uř, utum 3. a) vykopati, vy
hrabati, vyrvati, násilím vytrhnouti,
zachrániti. b) vyhledari, vypátrati.
c) vyvrátiti, zničiti.

eruptió, onis, f. výbuch, výpad, vpád.
erus ==herus.
Erymanthus, 7, m. 1. pohoří arkad

ské; Erymanthius 3. (fem. i Ery
manthis, idis)erymanthský. 2. přítok
Alfeia.

Erythrae, drum f. město v Boiotii,
v Aitolii, v Malé Asii; Erythraeus
3. erythrejský; E—a, ae, f. polo
ostrov erythrejský; Erythraei, črum
Erythrejští.

Eryx, ycis (Erycus, 7), m. 1. hora
Eryx na záp. Sicilie. 2. heros toho
místa; Erycinus 3. erycký; Erycsna,
ae, f. Venuše.

ervum, 7, n. čočka, vikev.
esca, ae, f. jídlo, vnadidlo, nástraha.
*escadra, ae, f. eskadrona (škadrona),

oddíl jízdy.
e-scendo, endř, ensum 3. (scando) vy

stupovati, rostra na řečniště; eguos
vsednouti na koně; vzhůru stoupati.

ěscensio, enis, f. (—us, as, m.) vy
stupování, výstup.

řescit = erit.
Esauiliae, drum, f. pahorek římský;

—ius 3. předměstský, mimoměst
ský; —Inus 3. esguilinský.

esculentus 3. jedlý; —a, órum, n.
jidla, pokrmy.

essedárius, iř, m. bojovník na voze.
essedum, 7, n. válečný n. závodní

dvoukolý vůz.
esurio 4. (edo) míti hlad, lačněti; míti

chuť.
esuries, €7

(-ovění).
et 1. spojka stupňovací. i, také, a také,

docela také,. dokonce, také však;
et nunc také (ještě) nyní; et super
a nadto ješrě. 2. sluč. a)i, ;et —et
i — i, jak — tak, jednak — jednal;
b) a to multi et sapientes viri mnozí,
a to moudří mnoho moudrých
mužů; et guidem a sice, a to; et eo
magisatotímvíce.c) čas.a tu,ajiž,apak.3.odpor.a— ale,avšak,než.
4. srovnáv. a jako: par, idem,
similis, non alius — et: 5. et guidem
ale ovšem.

et-enim vždyť pčece,a zajisté, totiž.

is, f. hlad

Eteocles, is, m. syn Oidipa a lokasty.
eteěsiae, črum, f. [ř.] větry passátní.
Tethnicus, 7, m. pohan.
ethologus, 7, m. [ř.] člověk posuny

někoho karikující.
etiam 1. a) a to (také) již, a to (také)

hned, ještě (jednou); etiam atgue
etiam opět a opět. b) ještě (stále);
vixdum e. sotvaže jen; etiam tum
(tunc) tehdy ještě, ještě tehdy;
etiam nunc ještě nyní. 2. a) též, také,
i, rovněž; non (solum) modo — sed
(verum) etiam nejen — nýbrž i;
v odpovědi: ano. b) ještě k tomu;
guin e. docela, dokonce i, ba i; při
kompar. etiam ==ještě; etiamnum

Etiamnunc ještě nyní, stále ještě.
etiam-si a) s ind. i když, i jestliže

(—li). b) s coni. i jestliže by, byť
i, třeba by.

Etrůúria, ae, f. Etrurie; Etruscus 3.
etrušký, EtrusciřEtruskové.

et-si a) s ind.i jestliže, třeba (i), ač
koli. b) s coni. třeba by,i jestliže by,
i když by. c) opravuje: než, avšak.

eu [ř.])dobře! výborně!
Euadně, es, f. manželka Kapaneova.
euán, euhán [ř.] výkřik bakchantek

a příjmí Bakchovo; euans, antis vo
lající: euan!

Euander (Euandrus), dr?, m. Euan
der: Euandrius 3. Euandrovský, ensis
E. meč Pallanta, syna Euandrova.

Euboea, ae, f. ostrov Euboja při
Attice; Euboicus 3. a) eubojský. b)
naproti Euboji ležící; E—a urbs =
Kumy.

*eucharistia, ae (divina), f. nejsvě
tější svátost oitářní,

Euenus,?, n. 1. řekav Aitolii.2. heros
té řeky, král aitolský. Euenřnus 3.
u Euena bydlící.

*euergetes (euergeta), ae, m. dobro
dinec.

*eufortůnus 3. šťastný; eufortina =
fortuna.

euge, eugae [ř.] dobře! výborně!
Euhius, iř, m. příjmí Bakchovo;

Euch)ias, f. bakchantka.
Eumeniděs, um, f. Eumenidy (název

Furií „„Milostivé““).
Eumolpus, 7, m. pěvec thrácký;

Eumolpidae, arum, m. Eumolpovci,
kněží v Eleusině.

eumpse = ipsum.
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euniůchus, 7, m. [ř.] kleštěnec.
eu(h)oe hejsa! ichuchu! výkřik bak

chantek.
*euphónizo 1. libě zvučím, zním,

mluvím.
Euphorbus, 7, m. Trojan E.
Euphorión, onis, m. básník z Chal

kidy, kol r. 250 př. Kr.
Euphratés, is, m. řeka v Mesopo

tamii.
Eupolis, idis, m. básník staré komoe

die attické, 5. st. př. Kr.
Euripiděs, is, m. básník tragický

(5. st. př. Kr.); Euripideus 3. Eurl
pldův.

euripus, T, m. [ř.) mořská úžina,
vodovod, příkop.

Europa, de (—e, €s), f. Evropa;
—paeus 3. evropský; Europa byla
dcera foinického krále Agénora,
Jovem v podobě býka unesená.

Eurotás, de, m. řeka u Sparty.
eurus, 7, m. [ř.] jihových. vítr; eurous

3. (jiho)východní.
Euryalus, 7, m. mladý Trojan.
Eurybiadés, de, m. velitel řec. loďstva

u Salaminy.
Eurydice, es (—ca, ae), f. choť

Orfeova; jméno i jiných žen,
Eurystheus, 7, m. král mykénský.
Eurytus, 7, m. 1. král v Oichalii.

2. Kentaur. Eurytis, idis, f. dcera
Eurytova; Eurytiděs, de, m. syn
Eurytův.

Euterpe, €s, f. musa hudby. 
euxinus 3. [ř.] Pohostinský; E—"nus,

T (pontus) m. Černé moře.
e-vádo, sř, sum 3.: 1. a) vyjíti, ode —,

uniknouti; vystoupiti, vylézti, in
terram přistáti; flumen e-it vlévá se.
b) vyváznouti, zachrániti se (ex,
ab); retro ev. ústupem se zachrániti.
c) skončizi, dopadnouti; vyspěti
v něco, státi se něčím, objeviti se;
inceptum vanum evasit podnik se ne
zdařil. 2. přech. a) projíti, pře—,
u—, proniknouti; viam uraziti; ev.
gradůs vystoupiti po stupních. b) ně
čemu ujíti, vyváznouti flammam.

tévagino 1. vytasiti z pochvy.
G-vagor 1. vybíhati, vybočovati, ordi

nem z pořádku; potloukati se, šířiti
se.

č-valěsco, valuř — 3. vzmoci
ujmouti se; moci, býti s to.

se,

129. č-vinco

e-váněsco, vanuř — 3. zmizeti, roz
plynouti se, vytratiti se, vyčich
nouti.

*evangelicus 3. evangelický; m. evan
gelík; evangelista, ae, m. zvěstovatel
evangelia; evangelium (euangelium,
ewangelium), T,n. evangelium; evan
gelizatič, čnis, f. zvěstování, hlásá
ní, výklad evangelia; evangelizóo 1.
zvěstovati evangelium.

evánidus 3. pomíjející, nmizící,
e-vasto 1. úplně zpustošiti, popleniti.
e-vehó, xi, ctum3. a) vyvážeti, od—,

vyklízeti, u—, odplaviti, aguas od
váděti; povznášeti; se ev., pass. na
proti se hnáti, vyraziti; vyjeti, vy
plouti. b) v pass. přech. evehř algd
jeti, plaviti se kolem, přejeti, pře
kročitl (modum mfíru); v řeči od
bočitci.

e=velló, veliř, vulsum 3. vytrhnouti,
vyrvati; vypleniti, vyhladici, zničiti.

e-venič, vení, ventum 4. a) vyjíti,
sorte připadnouti; dopadnouti, da
řiti se, nastati, splniti se. b) státi
se, udáti se.

eventum, T,n. výsledek, událost.
eventus, us, m. výsledek, zdar, ne—;

konec, událost.
e=-verberó 1. vyšlehati, roz—, rozbiti.
e=-vergoó — — 3. vylévati.
everriculum, ř, n. koště.
e-verr6, verri, versum 3. vymésti.
čversič, onis, f. vyvržení, s—; vy

vrácení, zkáza, rozvrácení.
Sversor, oris, m. vyvratitel, zhoubce.
e-verto, tř,sum 3. a) vykroutiti, vodu

zčeřiti, vyvrátiti, přetrhnouti, zbo
řici,skáceti. b) přen. podvrátiti, z—,
podkopati, zničití; k pádu, na ml
zinu přivésti; fortunis algm. e. při
praviti o všechno jmění; bonis —U
přijíti o majetek.

Evestigátus 3. vypátraný.
evidens, entis viditelný, zřejmý.
evidentia, de, f. názornost, zřejmost.
e=-vigilo 1. probuditi se, noctem pro

bdíci, libros pečlivě skládati, býti,
zůstati bdělým.

e-vilesco, vřluj — 3. státi se bez
cenným.

6-vincio, nxř, nctum 4. úplně svázati,
ovinouti, ověnčiti. |

6=-vinco, víci, victum 3. a) úplně pře
moci, zdolati, zvítězití: vymoci, pro
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saditi, dokázati; zatlačiti, vy—; .
moles proraziti hráze. b) v pass. býti
překonán, dáti se pohnouti.

e-viró 1. změkčilým učiniti, oslabiti.
e-visceró 1. vykuchati, rozsápati.
e-vitabilis, e čemu se lze vyhnouti.
1. e=vitě 1. vyhýbati se, straniti se,

uniknouti algm,algd.
2. evito 1. (vita) život bráti.
evocáti , onis, f. povolání k voj.

službě.
evocátor, oris, m. povolavatel k voj.

službě; buřič.
e=-voco1.: 1.a) vyvolávati, ven (z pod

světí) volati, bohy vyvolávati ven
z města. b) vyvolati něco; způsobiti
algm in Iaetitiam, spem u někoho.
2. a) povolati k voj. službě; evocáti,
Orum, m. vysloužilí vojáci znovu po
volaní. b) předvolati před soud. c)
pozvati, povolati vůbec.

e-volóo 1. vzletěti, vy—, povznésti se
do výše; vyřítiti se, vyraziti, růs
výlet si udělati; uniknouti, ujíti.

evoliátio, onis, f. rozvinutí (svitku
papyru).

e-volvó, volvi, volitum 3.: 1. vyvaliti,
od—, s—; vylévati, vytlačiti; do
vinouti, dopřístí; se ev., pass. valiti
se, uniknouti, proniknouti. a) roz
vinouti, rozbaliti, librum čísti; líčiti,
vyprávěti, objasniti.

e-vomo, uf, itum 3. vychrliti, vy
vrhnouti, zvrátiti.

e-vulgo 1. mezi lid rozšířiti, uveřej
niti, vyzraditi; ev. pudorem studu
se vzdáti.

evulsio, onis, f. vytržení, trhání.
ex-acerbóo 1. roztrpčiti, rozjitřiti.
ex-áctió, onis, f. vyhnání; pecuniae

vymáhání, vybírání; v plur. daně,
dávky.

ex-áctor, Oris,m. vypuditel; výběrčí,
vykonavatél.

exáctus 3. přesný, důkladný, úplný;
*exacte i z donucení (exigo).

ex-acuo, uf, útum 3. a) nabrousiti,
zašpičatiti, zbystřiti. b) drážditi, po
puzovati.

ex-adversum (—us) přísl. i předl.
s akus. (na)proti.

exaedificátio, onis, f. vybudování.
ex-aedifico 1. vybudovatí.
exaeguátič, onis, f. vyrovnání, rov

nost.

ex-aeguo 1. a) vyrovnati něco ně
čemu, stejným učiniti s něčím; facta
dictžs (dat.) vystihnouti; se ex., pass.
vyrovnati se. b) nepřech. vyrov
nati se.

exaeresimus 3. [ř.] přestupný.
ex-aestuo 1. vykypěti, rozbouřiti se.
exaggerátič, onis, f. povznesení.
ex-aggeró 1. a) hrází něco vyplniti,

hráz postaviti; přen. nahromaditi,
povznésti, zvelebiti. b) zveličovati,
nadsazovati.

exagitátor, oris, m. tupič, hánce.
ex-agito 1. a) vyhnati, vyplašiti. b)

štváti, honiti, pronásledovati, zne
pokojovati, trápiti; tupiti; popuzo
vati, podněcovati.

ex-alběsco — — 3. zběleti, zbled
nouti.

*exaltátio, onis, f. povznesení, po
výšení, vychválení.

texalto 1. povýšiti, zvelebiti.
exámen,inis,n. (ex,agmen,ago)1.voj.

zástup, sbor, dav. 2. jazýček na váze;
zkouška.

exámino 1. odvažovati, zkoušeti.
exanimáti6, onis, f. úžas, úzkost.
exanimis, e (—mus 3.) bez dechu,

bez sebe, zděšený; bez ducha,
mrtvý.

ex-animo 1. dechů, smyslů zbaviti,
děsiti, v pass. býti bez dechu; u
smrtiti, (u)trápiti.

ex-antlo (exanclo) 1. [z řec.) vy
čerpati, vytrpěti, přetrpěti.

ex-árdescó, ars/ — 3. vzplanouti,
vznítiti se, roz—, rozpáliti se.

ex-árescoó, arur — 3. úplně vyschn
ti, vymizeti.

ex-armoó 1. odzbrojíti.
ex-aró 1. vyorati, z—, oráním vy

těžiti; vykonati, vyrýti; napsati na
voskové tabulce. vypsati. po—.

ex-asperč 1. a) drsným učiniti; v pass.
státi se drsným.,rozčeřiti se. b) di
'vokým učiniti, popuditi, podrážditi.

ex-auctoro 1. propustiti z voj. služby;
se ex. opustiti voj. službu.

ex-audio 4. jasně slyšeti. pozorně. na
slouchati. vyslyšeti.

exaugurátio, onis, f. odsvěcení, zru
šení posvěcení.

ex-auguré 1. odsvěcitl, zrušití po
svěcení:

ex-caeco 1. oslepiti; zacpati.



excanděscentia

excanděscentia, ae, f. prchlivost.
ex-candésco, canduř — 3. rozpáliti

se. vzplanouti.
ex-canto 1. vyčarovati, kouzly vy

volati.
ex-carnificó 1. na smrt zmučiti.
ex=cavó 1. vyhloubiti, vydlabati.
ex-cedo,cessi, cessum 3.: 1. a) vyjíti,

odejíti; vzdáliti se, vystěhovati se
(ex) urbe; caelo sestoupiti s nebe;
ex. (e) vita zemříti; memorid vy
mizeti. b) vybočiti, od —, vyčnívati;
ex pueritid vyjíti z—, překročiti; in
annum připadnouti v rok; eo laudis
ex. dosíci takové slávy; res excessit
in certamen došlo k—. 2. přech.
urbem opustiti; modum, fastigium
přestoupiti; překročiti, převyšo
vati; vystoupiti z něčeho.

excelléns, entis vynikající, výtečný,
znamenitý.

excellentia, de, f. výtečnost, zname
nitost, přednost, *vznešeňost, vý
sost, excelence.

oxcellě, už —3. (—e6, ui 2.) vynikati,
předčiti, alci, inter, praeter, super
ceteros.

excelsitás, dtis, f. výše, vznešenost.
excelsus 3.a) vysoký, vyvýšený; —um,

T,n. výšina. b) vznešený, vynikající,
mající vysoké postavení; *in excels;s
na výsostech, t. j. na nebi.

exceptio, onis, f. výjimka, výhrada;
námitka, ohrazení.

exceptóo 1. zachycovati, lapati.
ex=cerno, crev?, cretum 3. vyloučiti;

odstaviti mládě.
ex-Cerpo, ps?7.ptum 3. vytrhávati. vy

jimati, vybírati; výtahy. výpisky či
niti; vyloučiti, pryč vzíti.

%excerptor, oris, m. kdo činí výtah
z něčeho.

excessus, s, m. odchod ze života,
smrt; vybočení, odbočka; * hřích,
provinění.

excetra, de, f. jedovatý had, zmije.
excidium, i7, n. západ; pád, záhuba;

zříceniny.
. ex=cido, cid? — 3. (cado) a) vypad
nouti, s—, vyklouznouti vox ore, b)
zaniknouti, zmizeti, vytratiti se de
memoria, animo; nomen mihi excidit
vypadlo mi z paměti. c) pozbýti ně
čeho, přijíti o něco (re, ex re).

2. ex-cidě, cidř, cisum. 3. (caedo) a)
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vytesatl, vysekati, vyřezati, vyláma
ti, vydlabati, arbores poraziti. b) vy
hladiti, vyvrátiti.

ex-cieč, civ7,citum 2. a) vyplašiti, vy
burcovati, vyděsiti; zavolati, po—,
před—, při— (na pomoc). b) dráž
diti, rozčilovati; vyvolati= způsobiti.

ex-cipi6, cepř, ceptum 3.: 1. chytati,
vyjímati, vybírati; přen. vyjímati,
připouštěti něco; vymíniti, vyhra
diti si; excepto,guodstou výminkou,
že, exceptis vobis duobus vyjímaje
vás dva. 2. a) zachycovati, opírati,
pod—; se pedibus, in pedes ex.
vzchopiti se, ex. vulnera uťržiti si,impetum| vydržeti,odolati,vím
snésti. b) smysly pochytiti, zvěděti,
zaslechnouti. c) na sebe vzíti, pře
vzíti. 3. pohostinně přijmouti, po
hostiti, uvítati. 4. něco převzíti,
v něčí řeči pokračovati, vystřídati;
hunc excepit..; po něčem následo
vati.

excisioó, onis, f. zničení.
excitátus 3. prudký, pronikavý, *pro

budilý.
ex-citě 1. a) vyplašiti, vyhnati, vzbu

diti ze spaní. b) vyvolati, před —,
při—; triarios kázati povstati -ům.
c) vyvolati, způsobiti tempestatem;
turres postaviti, rostliny: vypěsto
vati; flammam, ignem rozdělati, za
nítici, incendium založiti, bellum vzní
titi. d) duševní stavy vyvolati, vzní
titi, (po-)vzbuditi, vzpružiti, rozoh
niti, popuditi, zvyšovati, povznésti.

exclámátio, onis, f. výkřik, zvolání,
výrok.

ex-clámo 1. vykřikovati, volati (jmé
nem).

ex-ciůdo, sř, sum 3. (claudo) a) ne
vpustiti, nepředpustiti, přístupode
příti. b) vzdalovati, zdržovati, vy
loučiti honore, vyjmouti; brániti ně
komu v něčem, odloučiti, vy—, od
říznouti jej od něčeho, zameziti mu
něco: ex. algm rediti in Africam, Ro
manos a re frumentarid (spižování).
c) (ptáčata) vyváděti.— dm, = =..

lézavost.
excoóogitátus 3. vybraný, výborný.
ex-coógito 1. vymýšleti.
ex-colo, coluř, cultum 3. a) pečlivě

vzdělávati, pěstiti. b) zušlechtiti,



*excommůnicátio

vyzdobici, vzdělati (lidi), gloriam
zvyšovati. c) ctíci (—colere).

*excommůnicátič, onis, f. vyobco
vání, klatba.

*excommůnico 1. vyobcovati, dáti
do klatby. :

ex-cogu6, cox7,coctum 3. vyvařiti, ta
viti, tavením odstraňovati; vysušo
vati; *důkladně probrati.

ex-cors, dis (cor) bezhlavý, neroz
umný.

*excrémentěsus 3. plný výmětů.
excrementum, 7,n. výměšek.
ex-crésco, crev!, crétum 3. vzrůstati,

vy—.
ex-crucio 1. mučiti, trýzniti.
excubiae, arum, f. hlídka,

mužstvo na stráži.
excubitor, oris, m. strážce.
ex-cubě,uj, itum 1. venku ležetí; býti

na stráži, posádkou, hlídati; bdíci,
pečovati.

ex-cůdo, di, sum 3. vykřesati; (tepá
ním) vytvořiti, tepati, koutl.

ex-culco 1. vyšlapati, ušlapati.
ex-Curró, cucurri, cursum 3. a) vy

běhnouti, výpad, výlet učiniti. b)
vybíhati=táhnouti se, prameniti;
odbočovati; proháněti se.

excursio, onis, f. vybíhání, výpad,
vpád, odbočení.

excursor, oris, m. vyzvědač, náhončí.
excursus, s, m. výpad,výlet.
excúsábilis, e omluvitelný.
excusátio, onis, f. omluva.
excůsátius omluveně, s omluvou.
excůso 1. (causa) a) omlouvati (se),

ospravedlňovati; na omluvu uvá
děci. b) něco odepříti, něčeho se
zbaviti, vzdáti se něčeho; excůsdtus
3. omluvivší se, odstoupivší.

exciisor, oris, m. (cudo) kovotepec.
excuti6, cussi, cussum 3. (guatio) 1. a)

vytřásti, setřásti, odmrštiti, odho-.
diti, odrazici. b) shoditi e nave, cur
ru, collo; sehnatl; z rukou vyraziti,
vystřeliti; v pass. spadnouti, vy—,
somni býti vyburcován, probudici
se. c) zahnati; něčeho zbaviti, něco
vyrvatl (patria, agnam); vzbuditi,
způsobiti risum. 2. roztřásati, po—,prohledávatci,'zkoumati;| bracchia
rozplnati; lacertum napřahovati, ru
dentes rozvinouti,
soudní vyšetřování.
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texercitátor

exec.. viz exsec —
ex-edo, edř, esum 3. a) vyjídati, vyží

rati, stráviti, zničiti. b) rozžírati,
zžírati, rozhlodávati; exesus 3. ro
zežraný, roklinatý, dutý (strom).

exedra, ae, f. (ř.] hovorna.
exedrium, iř, n. (ř.] malá hovorna.
exemplar, áris, n. obraz, vzor, opis;

ad ex. podle vzoru.
exemplaris, e opsaný; -e, is, n. opis.
exemplum, T, n. (eximere)1. vzorek,

ukázka, opis. 2. vzor, vzorný pří
klad, doklad; exempló alcis podle
vzoru, jako; guo ex—0 dle vzoru
koho? 3. příklad; ex —7causč, grá
tid na příklad; odstrašující příklad,
výstraha, trest.

ex-eč, ire, ivi, iř, itum 1. a) vyjíti, ode
jíti, vystoupiti, opustiti něco (éx,
de, ab ré, abl.); o losu: vyjíti, (vy)
padnouti, o pověsti; (roz)šířiti se,
o řeči: přijíti ve známost; voj. vyra
ziti, dáti se na pochod. exire € (dě)
vitá zemříti, memoria vymizeti 1—,
€ suď potestate nebýti sebe mocen,
studio gloriae vzdáti se, servitio ujíti,
aere alieno vyprostiti se; o řece:prameniti,'Úústiti,| vylévati| se,
o rostlinách: klíčiti, vzcházeti, vy
růstati. b) čas. uplynouti, vypršetí,
skončití se. 2. přech. něco překro
čiti valles, modum; ujíti, uniknouti
něčemu.

exerceó, u? — 2. (arceo) 1. v pohyb
uváděti. a) vodu čeřiti, zvířiti; půdu:
zorati, vzdělávati. b) honiti, prohá
něti, zaměstnávati, práci dávatl; se
ex. plahočiti se, proháněti se, eguis
projížděti se na—. c) znepokojo
vati, sužovati, trápiti, stíhatj ira,
odio. 2. a) cvičiti; se. e. neb v pass.
cvičiti se. b) něco provozovati, ko
nati, pěstovati; imperium ex. vlád
nouti, pacem zachovávati, Jeges zá
konům dáti průchod, victoriam vy
užíti, diem práci denní konati, arma
pozdvihnouti, ferrum. koutl, zpra
covati, exercitus 3. ztýraný, exerci
tčtus (od exercito) vycvičený, vlz
dále.

exercitátióo, onis, f. cvičení, cvik,
obratnost, zdatnost; zaměstnávání
se něčím.

*exercitátiuncula, de, f. cvičeníčko.
texercitator, óris, m. cvičitel,učitel.
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exercitátus3.vycvičený,zdatný;| exiguus3.těsný,úzký:nepatrný
sužovaný, trápený. (i počtem); krátký (čas); slabý,

exercitium, !ř, n. cvičení, výcvik.
exercito 1. vytrvale cvičiti.
1. exercitus 3. trápený, sužovaný,

zmožený; obtížný.
2. exercitus, js, m. 1. vojsko, zvl.

pozemní. 2. četa, hejno; vojenské|
shromáždění národa.

exfugič =effugió.
exhalátič, onis, f. vypařování.
ex-hálo 1. vypařovati, vydechovatí,

ze sebe vydávati; exh. (animam) duši
vydechnoutl, zemříti.

ex-haurič, hausř, haustum 4.: 1. vy
čerpávatl, vyprazdňovati, vyklízeti,
od—, vybírati, vypíti; socios, ple
bem vyssáti, tecta vydrancovatí. 2.
a) odníti, odstraniti; des alienum
splatitl, sibí manu vitam ex. vzíti sl
život. b) až do konce vytrpětí, pře
státi; ukončiti, provésti, získati sl;
exhaustus 3. prázdný, vysílený.

exhedra a pod.—exedra a pod.
ex-hérádo 1. vyděditi.
exhérás, edis, m. vyděděnec.
ex-hibeč, uf, itum 2. a) podati, vy—,

opatřiti, přivésti, přinéstl; verita
tem vypátrati. b) ukázati, před
vésti: vypátrati, objeviti; ore sonos
vydávatíi; prokazovati, na jevo dá
vati, vyjeviti: způsobiti, vykonati.

ex-hilarč 1. rozveseliti, zpříjemniti.
ex-horrěsca, horruř, — 3. úžasem

ztrnoutl, zděsití se.
exhortátio, onis, f. povzbuzení, po

bídka.
ex-hortor 1. vybízeti, pobízetl, vy

zývati.
exigo, 8gI, actum 3. (ex, ago). 1. vy

hnati, za —, vypuditl, za—; fructůs
vyvážeti, aguds vylévati; prohnatl,
vraziti ferrum per ilia. 2. a) vybírati,
vymáhati, shledávati, požadovati
pecuniam. b) vyšetřitl, vyzvěděti,
určiti. zjistit veritatem; dozírati na
něco dedes, opus. c) zkoumati, vy
měřovati. 3. naplniti, vy —, skon
čiti, provésti; tertiá vipilid exact
po uplynutí, ante exactam hiemem
před uplynutím; život do konce pro
žíti: exactd aetate na sklonku života.

exigus málo, nepatrně, sotva.
exiguitás, atis, f.skrovnost, krátkost,

malý počet.

skrovný;. —um, T, n. malý počet,
kousek, hrstka, kapka, chvilka.

extilis, e hubený, suchý, nuzný, sucho
párný.

exilitas, atis, f. hubenost, suchost.
chatrnost*

exilium =exsilium.
exim =exinde.
eximius 3. vybraný, výtečný, zname

nitý, obzvláštní.
eximo, €mi, emptum 3. (emo) a) vyjí

mati, vybírati, odlučovati; nomen
vymazati, diem zabratí. b) odnímatl,
odstraniti, vzdalovatl;: famem uti
šjti; vysvoboditi, vyprostiti z něče
ho servitio, morti algm.

ex-inánič 1. vyprazdňovati, vydran=
covati.

texinánitič, onis, f. vyprázdnění, vy
čerpání, ponížení.

exin, exim, exinde odtud, potom, dále.
exTstimátič, onis, f. a) mínění, úsu

dek; omnium ex. veřejné mínění. b)
dobrá pověst, vážnost.

exTstimátor, óris, m. posuzovatel,
kritik.

existimě 1. (agestimo)a) ceniti, odha
dovati (gen., abl. pretii) b) poklá
dati, považovati, míti zač (dvojí
akus., v pass. dvojí nom.; gen., abl.
gual.); domnívati se, mysliti, sou
diti. c) souditi o něčem, posuzovati,
uznávati. d) „así'“: guo eos animo
fuisse existimatis jaké mysli asi bylif
„prý““ gui vivere exřstimantur kteří
prý (asi) jsou na živu; existimatur
jest mínění, domněnka.

exitiábilis, e—exitiaális,e=exitič
sus 3. záhubný, zhoubný, zlověstný,
nešťastný.

exitium,i7, n. záhuba, zhouba; konec,
neštěstí.

exitus, is, m. odchod, konec, smrt.
ex-lex, gis mimo zákon stojící.
exmlgro 1.—emigró1.
exodium, iT,n. [ř.] dohra, závěrečný

US.

*Exodus, T, f. (odchod, východ) kni
ha Mojžíšova.

ex-olěsco, olev?,létum 3. zajíti, vyml
zeti, zastarati.

exolětus 3. zastaralý, dospělý, ne
mravný.
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ex-onerč 1. zbavití (břemena) civita
tem metu;ulehčiti conscientiam; od
straniti.

ex-optě 1. algd vyžadovati si, snažně
si žádati.

exoptátus 3. vítaný, milý.
exoórábilis, e uprositelný, přístupný.
*exorbito 1. vyjížděti z kolejí, pro

viniti se, hřešiti.
ex-ordior, orsus sum 4. počínati,

za—; exorsus 3. začatý; exorsa,
Orum, n. počátky, podniky.

exordium, i7, n. začátek, úvod.
ex-orior, ortus sum 4. a) povstávati,

vy—, zdvíhatí se, vyjíti, vystou
pici, objeviti se; b) přen. povstati,
nastati, vznikati.

exornátič, onis,f. výzdoba.
ex-orno 1. vystrojiti, vyzbrojiti; vy

zdobiti, vykrášlici.
ex-0r6 1. vyprositi, u—, prosbami

dosíci; prosbami obměkčiti, v pass.
dáti se obměkčiti.

exorsus, iis, m. začátek.
exortus, iis, m. východ; *vznik, na

rození.
exosculor 1. zlíbati; *velmi si vážiti,

ceniti.
exčstra, ae, f. [ř.] posunovací stroj

na divadle; otevřené jeviště (v po
zadí).

exčsus 3. nenávidící, opovrhující.
ex-palléscě, palluř — 3. zblednouti;

zaleknouti se algm.
ex-pand6, pandř, passum 3. rozevříti,

rozvinouti.
ex-patricius, iř, m. bývalý patricius.
ex-pavěscó, pávií — 3. zhroziti se,

leknouti se algm.
ex-pectoró 1. (z hrudi) vypuditi.
expedio 4. (pes, dis) 1. a) vyplésti,

vyprostiti; osvoboditi, zbaviti, zpro.
stitl něčeho (algm re); ex. iter raziti
sí cestu, curas zaplašiti; se ex., pass.
uniknouti, zachrániti se. b) ex. discumvymrštiti;něco| obtížného
provésti, vykonati, umožniti, v po
řádek uvésti. c) vypravovati, vy
kládati. 2. vyjímati; připravovati,
chystati, zbrojiti, válečnou výpravu
podniknouti; (res) expedit prospívá,
jest na prospěch.

expedtitio, onis, f. válečná výprava,
vylíčení; výluka.

expedtřtus 3. volný, k boji pohotový,

bez zavazadel miles; volný, po
hodlný; in exped'to esse (habere)
pohotově býti (míti); —č hbitě,
obratně; cena exped'ta hostina po
hotová, nenucená.

ex-pelló, pul?, pulsum 3. a) odstrčiti
ratem, vyraziti, odrazitl navem; na
břeh vyvrhnouti; vypuditi, za—,
vyobcovati; sagittam vystřeliti, ocu
los vyrvati. b) odstraniti, vzíti, zba
viti něčeho: morbum, rem, guietem,
ex. vitam život sl vzíti.

ex-pendě, pend!, pěnsum 3. a) vyvá
žiti, odvažovati; (peníze) vypláceti,
půjčovatl (pecunia expensa); ex
pensum ferre algd alci připsati na
účet, zaznamenati, že bylo zaplace
no; acceptum et expensum příjem
a vydání; sine fenore pecunias ex
pensas ferre půjčovati bez úroků. b)
uvažovati, zkoumati. c) poenam
splatiti, odpykati, scelus pykati za
zločin.

*expěnsa, ae, f. (t. |. pecunia) vy
půjčené peníze, náklad, zásobování.

expergefacič, fec7, factum 3. probu
diti.

expergiscar, perrectus sum 3. probu
diti se, vzchopiti se.

experiěns, entis podnikavý, činný,
vytrvalý (laborum).

experientia, de, f. pokus, zkouška,
zkušenost.

experimentum, T,n. 1.—experientia.
2. předmět pokusu, příležitost
k němu.

experior, expertussum 4. a) zkoušeti,
zkoumatl, zkoušku činiti. b) měřiti
se s někým algm; souditi se, příti se
cum alguo, de re. c) pokoušeti se
o něco, odvažovati se něčeho algd,
spem oddati se naději. d) zkušeností
něco poznati, zažíti, zakusiti.

expers, tis (pars) neúčastný, nemající
podílu; prostý, prázdný, bez něče
ho (gen. zř. abl.).

expertus 3. zkušený,
osvědčený: zažitý.

texpetibilis, e žádoucí, příjemný.
ex-peto, tiT, titum 3. a) algd po něčem

se honiti, o něco usilovati, domáhati
se čeho; vyžadovatí sí, přáti si;
poenas exp. ab alguo tresty někoho
stíhati, trestati; clades exp. in algm
pohromy seslati, uvaliti. b) na ně

vyzkoušený,
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koho připadnoutí, postihnouti in
alam.

expiátič, onis, f. očištění; odpuštění,
usmíření.

expilátič, onis, f. vyplenění.
expilátor, oris, m. lupič.
ex-pFl3 1. vypleniti, vyloupiti.
ex-pingo, nxi, ctum 3. vymalovati,

vylíčiti.
ex-pič 1. a) očistiti, viny zbaviti,

pomstíti; ex. scelus odčiniti, napra
víti. b) usmířiti, u(po)kojiti; pro
digia zažehnati.

ex-piscor 1. vyloviti, vypátrati.
explánátě zřetelně.
explánátič, onis, f. výklad, objasnění.
explánátor, oris, m. vykladač.
ex-pláno 1. vyložiti, objasniti.
ex-pleč, plévi, plétum 2. a) naplniti,

vy—, do—, nahraditi, naplnýpočet
uvésti; vitam, triginto annos (úplně)
prožíti, dovršiti, dožíti se (30-ti let).
b) (povinnost) vyplniti, zadost uči
niti; famem ukojiti, nasytiti.

explětlč, onis, f. doplnění, zdokona
lení.

expletus 3. úplný, dokonalý.
explicátio, onis, f. rozvinutí; rozdor,

výklad.
explicátor, oris, m. (—trix, icis, f.)

vykladač(ka); kdo dovede rozvi
nouti, vyložiti.

1. explicátus, is, m. výklad, (roz)
řešení.

2. explicátus 3.
daný, zřetelný.

explicitus 3. jednoduchý, snadný.
explics 1. (též —uř, itum) 1. roz

vinouti, rozložiti, rozbaliti; voj. roz
vinouti, rozestaviti aciem, cohortes;
vyplésti, vyprostiti. 2. přen. a) roz
motati, spořádati, usnadniti; vy
prostiti z nebezpečí. b) provésti,
vytvořiti, vykonati fugam, iter. c)
vyložiti, vysvětliti, rozřešiti.

ex-plódě, sř, sum 3. (plaudo) herce
vytleskati z jeviště, vysyčeti; za
vrhovatí něco.

explórátič, onis, f. vyzvídání, špeho
vání; prozkoumání, zkouška. ©

explárátor, oris, m. vyzvědač, vy
šetřovatel; v plur. rozvědka.

explórátus 3. vyzkoumaný,jistý, za
ištěný, spolehlivý; -um, pro —6ha
běre míti za jisté.

rozložený, spořá

explčrč 1. vyzvědětíi, vypátrati, vy
zkoumati, pro—; vyčíhati, fugam
příležitost k útěku; explorato po
vyzkoumání; vyzkoušeti.

explosič,onis,f.vytleskání, vypískání.
expolič 4. vyhladiti, u—, zušlechtiti,

vzdělati. 9
expolitič, onis, f. uhlazenost,

zdobení.
ex-póně, posui, positum 3.: 1. (věci)

položiti, vyložiti; na odiv, veřejně,
na prodej vystaviti; (děti) odložiti;
na břeh vysaditi, složiti, v pass.
přistati. 2. a) vydatl, vystaviti v ne
bezpečí, na pospas. b) odměnu vy
staviti, nabízeti. c) vykládati, vy
líčit.

ex-porrigo, rexT, réctum 3. roztaho
vati, natahovati, vy—.

exportátio, onis, f. vývoz.
ex-portě 1. vynášeti, vyvážeti,

dávati.
ex-poscě, poposci — 3. vyžadovati,

po—, žádati za vydání, něčeho se
dožadovati, prositi, vy— si.

expositič, onis, f. výklad, rozbor,výměr.| *výstava.
expostulátio, 7" f.

stížnost.
ex-postulo 1. naléhavě vyžadovati,

po—, žádati za vydání, vymáhati;
stěžovati si, vaditi se.

expressus 3. vyražený, ostrý; vý
razný, zřetelný, názorný.

ex-primě, pressř,pressum 3.: 1. a) vy
tlačiti, vylisovatl; comas vyždímati,
spiritum oběsiti se, turres do výše
zdvihnouti, (o řeči) vyrážetl; ex
pressae agude vodotrysk; b) plas
ticky vytvořiti, vyobraziti, litteras
do vosku vtisknouti. 2. vynucovati;
vyjádřiti, vylíčiti, znázorniti, do
jiné řeči překládati. —

exprobrátič, ónis, f. výčitka.
ex-probróě, 1. vyčítati, předhazovati;

činiti výčitky.
ex-promě, mpsř, mptum 3. a) vy

Jmouti, vytahovati, ex. supplicia in
algm užíti všech trestů. b) projeviti,
ukázati, vyložiti.

expugnábilis, e dobytný.
expugnátič, čnis, f. dobytí, vzetí,

přepadání.
expugnátor, oris, m. dobyvatel, pod

manitel.

vyžadování,
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expugnáx, cis, dobyvačný, účinný.
ox-pugně 1. a) vybojovati, dobýtl,

vzítl, ztéci; podmaniti, potlačití,
zlomiti. b) něčeho se domoci, něco
si vymoci, provésti.

expulsió, onis, f. vyhnání.
expulsor, oris, m. (expultrTx, řcis,f.)

vypuditel(ka).
expungě, půnxT, piinctum 3. vyškrt

noutí, odstraniti.
ex-purgě 1. očistiti, vy—; opravedi

niti, omluviti.
ex-putě 1. domysliti se, dopátrati se.
ex-guTro, guřsřv?,gulsTtum 3. (guaero)

1. vyhledati, vypátrati; prohledá
vatí, zkoumati; dotazovati se, vy
šetřovati; přátl si, prosliti o něco.

exguTsTtus 3. hledaný, vybraný, pečil
vý, přesný.

ex-sacrifico 1. oběť přinéstl.
ex-saevič 4. dozuřiti.
ex-sanguls, e bez krve, života, síly;

zemdlený, omdlelý, bledý, bledost
působící.

ex-satlóo 1. nasytiti, ukojiti.
exsaturábilis, e nasytitelný; non ex.

nenasytný.
ex-saturč 1. — exsatič 4.
exscánsič, onis, f. vystoupení, při

stání.
ex-scindě, scidř, scissum 3. vytrh

nouti; rozbořiti, zničiti, vyhladiti.
ex-screč 1. vykašlati se.
ex-scrTbě, psř, ptum 3.

opsati.
ex-sculpě, ps?, ptum 3. vydlabatl, vy

řezati; vymazati.
ex-secč, cu!, ctum 1. vyříznouti, od—,

u—. vyklestiti; vydříti (vysoké
úroky).

exsecrábilis, e prokletí hodný, pro
kletý; —e odium smrtelné, —e car
men zaklínací formule.

exsecrátič, onis,f. kletba, slavnostní
přísaha.

ex-secror 1. a) proklínati, za—;klet
bou zavrhovatí; exsecratus 3. pro
kletý. b) kletbu vysloviti, zlořečiti.

exsectič, onis, f. vyříznutí.
exsecitiš, onis, f. vykonání; správa;

*vykonání rozsudku, poprava.
exsecitor, óris, m. vykonavatel, ža

lobce; —trix, řcis, f. vykonavatelka.
exsegulae, drum, f. pohřeb, —níprů

vod, slavnost.

vypsati,

exsegulžlis, e pohřební.
ex-segnor, secitus sum 3.: 1. ke

hrobu doprovoditi: až do konce ná
sledovati, pronásledovati; accusa
tionem dokončiti, spem sledovati.
2. a) vykonávatl, prováděti, vyřizo
vati, plnící; fus uplatňovati, mortem
učiniti sl. b) vypravovati, líčitl, po
pisovatl; vyšetřovati, vyzvídatl: In
guirendo, guaerendo algd ex. c) mstí
ti, trestem selhati.

ex-serč, seru!, sertum 3. vystrčitl,
obnažitl; caput zdvihnoutl, ensem
tasiti, aere alieno vyprostiti, z—.

exsertě 1. vystrkovati.
texsi (lid.) vyhrál jsem!
ex-sTbilo 1. vysyčeti, vypískatí.
ex-siccč 1. vysušiti, vyprázdniti.
ex-signě 1. zaznamenatí, vypsati.
ex-silió, silur — 4. (salio) vyskočiti,

vystoupiti, vyrůsti.
exsilium, i7, n. vyhnanství; místo vy

hnanství, vypovězenec.
ex-sistě, stit? — 3. a) vystouplti, vy

nořiti se, vyrůsti, vzejíti, objeviti
se; fons exsistit prýšel. b) vznikati,
povstávatl, nastati, vyskytnouti se;
státi se, býti; *exlstovatl, žíti.

ex-solvě, solvř,soltitum 3. a) uvolniti,
otevříti, rozvázati, zrušití, ukon
čitl; famem zahnati. b) odpoutati,
se corpore odp. se od těla (při smrti);
někoho vyprostiti, vysvoboditi z ně
čeho, zprostitl algm re, poend. c)
splatiti, za—, od—; ex. nomina za
platiti dluhy, grates odvděčiti se,
poenas morte pykatl smrtí: splniti
fidem (dané slovo), ius furandum.

ex-somnis, e bez spánku, bdící.
ex-sorbeč, bur —2. vsrknouti, vssátí,

pohltici.
ex-sors, tis a) nelosující, losem ne

určený. b) neúčastný, nemající po
cílu culpae, periculř.

ex-spatlor 1. z dráhy (řečiště) vy
bočiti; někam zabočiti.

ex-spectabilis, e očekáva(tel)ný.
ex-spectátič, onis, f. očekávání, na

pětí, zvědavost; pro omnium e—e
Jak všichni čekali.

ex-spectátus 3. očekávaný, vítaný,
zajímavý.

ex-spectě 1. a) vyhlížeti, čekatl. oče
kávati, vyčkávatl, nemoci se dočkati;
nadíci se, přátí si něčeho; něčeho
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se obávati, na něco býti zvědav.
b) někoho očekávati, nastávati ně
komu alagm: praemia, fata nos ex
spectant.

ex-sperg3ě, spersl, spersum 3. po
střiknouti.

ex-spěs bez naděje, zoufalec.
ex-spirátič, onis, f. výpar.
ex-splró 1. vydechovati, ducha vy

pustiti, zemříti, skonati, ven douti.
ex-splendesco, splenduř — 3. za

zářiti.
ex-spolio 1. vyplenit:, vyloupiti.
ex-spuč, ur, tum 3. vyplíti, z úst

vypustit.
%exstasis, is, f. vzrušení, vytržení,

exstáse.
ex-sterně, 1. poděsit!,zaleknouti, za

plašicí.
exstimulátor, óris, m. podněcovatel.
ex-stimulč 1. popichovati, dráždití.
ex-stTnctič, onis, f. zánik, zničení.
exstTnctor, oris, m. hasič; ničitel,

potlačitel.
ex-stinguč, nxf, netum 3. a) zhasiti,

—u, vysušitl: usmrtiti; v pass.
zhasnouti (sám), zemříti; exst"nctus
3. mrtvý: Dareó e—5 po smrti Da
relově. b) zničiti, vyhladiti, v za
pomenutí uvésti.

ex-stirpo 1. z kořene vytrhnoutí, vy
kořeniti.

ex-stě — — 1. a) vyčnívati, vynlkatl.
b) zřetelně se jeviti, býti viditelný,
patrný: býti (na živu), existovatl.

exstriletič, onis, f. stavba.
ex-struš, strax7, striictum 3. a) na

rovnati, nakupici, naložiti, nahro
maditi, vyplniti, na—; mensae ex
structae plné stoly; e. mare zastavě
ti. b) vystavěti, vybudovati, zříditi.

ex-siidě 1. vypotiti, s námahou pro
vésti.

exsg38, xI, ctum 3. vyssátl.
exsul, is, m. f. vyhnanec, poběhlík;

e. mentis zbavený rozumu.
exsulo 1. ve vyhnanství žíti, blouditi.
exsultátič, onis, f. plesání, jásání.
exsultim bujnými skoky.
exsultě 1. a) vyskakovati, po—, vzpí

nati se, kyoěti, proháněti se. b) býti
bujný, radovatl se, Jásati; rozpustile
sivésti. c) pyšnitl se, zpupněsi vésti.

exsuperábilis, e přemožitelný,zdo
latelný.
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exsuperantla, ae, f. vynikání, vý
tečnost.

exsuperátilč, čnis, f. nadsázka (hy
perbola).

ex-superč 1. a) do výše zdvíhatl; pře
kročiti, přeplout, přeplovati. b) pře
vyšovati, předčiti; přemáhatl, zví
těziti nad někým algm.

ex-surdě 1. ohlušici, otupiti.
ex-surg35, surrexi, surréctum 3. zdvi

haci se, nastávati, vystupovatl; opět
povstati, zotaviti se.

ex-suscitě 1. probuditi, povzbuditi.
rozdmychati.

exta, črum, n.
(obět. zvířat).

ex-táběsco, tábuř — 3. zchřadnouti,
zaniknourtl, zajíti. .

ex-temp(u)lč ihned, neprodleně.
extemporális, e nepřipravený, bez

přípravy
*extemporáneus 3. = extemporčiis.
ex-tendě, tend7, tentum (ténsum) 3.

a) rozpínari, na—, roztahovati,
na—, manis rozpřáhnouti; b) roz
šiřovatl, zvětšovati, posunovati; se
ex. namáhatl se, unavovati se; voj.
rozvinouti, rozestaviti aciem, agmen
c) protahovati, vy—, na—, pro
dlužovati.

vnitřnosti, útroby

extentus 3. napiatý, rozlehlý.
ex-tenuátič, onis, f. zmenšení, ze

slabení.
ex-tenuč 1. a) ztenčiti; rozředit!;

aciem rozvinouti, roztáhnoutl; v
pass. rozplynouti se b) zeslabiti,
zmenšíti.

exter, exterus, a, um 1. vnější, cizí,
cizozemský. 2. exterior, us (—5oris)
vnější v poměru k jinému; ex. collis
dále ven ležící, ex. comes po levé
straně. 3. extimus 3. nejkrajnější;
extrémus 3. a) místně: nejzazší, nej
vzdálenější, poslední; e. pons konec
mostu, extrém?, orum, m. zadní voj;
e—a cuspis hrot oštěpu, —a haréna
kraj závodiště; in —o libró na konci
knihy; —um, Ť (—2, órum) n. nej
zazší část, konec. b) čas. poslední;
ad —um naposledy; extremo bello
na konci války, —a hieme na sklonku
zlmy, ex. et novissimus poslední a
rozhodný; —um, T, n. konec, —a,
orum, n. poslední věci; —um, —č
přísl. naposledy. c) stupeň: nej
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zazší, nejhorší, nejnebezpečnější
svrchovaný; —um discrimen roz
hodný zápas, okamžik, —'s tempo- |
ribus ve svrchovanétísni. extrémum,
7, n. (— a, črum, n.) cíl, konec, nou
ze, tíseň, nejhorší věci; ad —umdo
krajnosti.

ex-terebro 1, vyvrtati; vrtáním zho
toviti.

ex-tergeč, tersř, tersum 2. vytříti, vy
čistiti, vyloupiti.

ex-termino 1. vyhostiti, vypověděti;
vyloučiti, vzdálicl.

externus 3. vnější, zevní, cizí, zahra
niční; —us amor, —a Venus láska
k cizinci(ce); —us metus strach zezahraničního© nepřítele;| externí,
'orum, m. cizinci, —a, orum, n. věci
vnější, činy vykonané za hranicemi;
in externis v cizině.

ex-terč, trivř,tritum 3. roztírati, u—,
rozšlapávati, u—.

ex-terreč, uř, itum 2. vyplašiti, s—,
zastrašiti, poděsiti.

exterus 3. —exter.
ex-timěsc5, timuř — 3. strachovati

se, s bázní očekávati.
extimus viz exter.
extinguo viz exstinguo.
ex-tollč — — 3. a) zdvíhati, vyzdvi

hovati, po—; b) dodávati mysli, zve
lebovatl, povznášeti; v pass. nabý
vati mysli, sebevědomí. c) vynášeti
(řečí), vychvalovati; rem in maius ex.
zveličovati.

ex-torgue5, torsř, tortum 2. vykrou
titi, vyrvati, vynutiti, násilněodníti,
zmučiti; *(mocí) vytvořiti, vyvoditi.

ex-torris, e (terra) bez domova, vy
hnanec; *extorris sensti bez citu
a pod.

eytrá 1. přísl. a) vně, zevně, venku;
guae extra sunt věci (svět) vnější;
exterius situs dále ven ležící. b) mi
mo, kromě, leč, leč by (ve spojení
S guam, guam sl). 2. předl. s akus.
vně něčeho, mimo něco, ven z ně
čeho; kromě, vyjma; extra ordinem
mimořádně, e. vitia bez chyby.

*extractio, onis, f. vytahování, do
bývání.

ex-trahě, traxř, tractum 3. 1. a) vy
táhnouti, vytrhnouti, vyvléci, hos
tes in aciem donutiti k boji. b) vy
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prostiti, vysvoboditi, vyrvati z ně
čeho, odstraniti něco; dostati ven,
vyssáti, odnímati. 2. protahovati,
zdržovati, zmařiti.

extráneus 3. vnější, cizí; —us, i, m.
cizinec; *odporující, nesprávný.extra-ordinárius| 3..mimořádný,
kromobyčejný; —if eguites vybraní.

extrarius 3. vnější, cizí.
extremitas, atis, f. okraj, konec; me

ze, hranice.
extremus viz exter.
ex=trico 1. vyplésti, vymotati;

nummos s námahou sehnati.
extrinsecus z venčí; zevně; *extrin

secus adj. zevní, vnější.
ex-tridě, sř, sum 3. vystrčiti, vy

hnati, vytlačiti, za —; e. mercés zboží
odbýti.

ex-tundě, tůdř,tiisum3.vytepati; s'ná
mahou poříditi, sehnati; fastidia od
straniti.

ex-turbě 1. vyhnati, za—, vypuditi;
spem zmařiti.

ex-Uberč 1. a) v hojnosti se vyskyto
vati, přetékati. b) hojnost míti,
oplývati.

texulcerátič, onis, f. rozbolavění,
rozjitření bolesti.

ex=-ulceró 1. a) rozjitřiti, zhoršiti.
b) rozhořčiti, popuditi.

ex-ululó 1. zavýti; —atus 3. křikem
vyburcovaný,

ex-undě 1. a) býti vinami vyhozen.
b) v hojnosti plynouti, prameniti.

ex-u5, uř, iitum 3.: 1. a) svlékati, od
kládati šat, zbroj. b) odložiti —vzdá
ti se, zbaviti se čeho; fidem, ius,
promissa porušiti, iugum setřásti,
iusso nedbati, obseguium, amicitiom
vypověděti. 2. vyprostiti z něčeho
(ex, abl.) vinculis; šatu, zbroje zba
viti, odníti něco, oloupiti o něco
algm armis, praedd, castris; exutá
aegualitate když byla odstraněna
rovnost občanská; se ex. vyprostiti
se, zbaviti se čeho.

ex-Urč, čssT,čstum 3. a) vypáliti, u—,
s —, upražiti, vy —, vysušití; sitis me
exurit prahnu žízní. b) vypáliti =
odstraniti.

exuvlae, arum, f. svlečený šat (—4á
kůže), odňatá zbroj, válečná kořist;
přen. pozůstatky.
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F.

F. (£.) zkratek = filius.
faba, ae, f. bob.
fabális, e bobový.
fábella, ae, f. příběh, bajka, povídka,

hra divadelní.
faber, bra, brum řemeslný, umělecký,

obratný; faber, bri, m. řemeslník,
zvl. kovář, tesař, výtvarný umělec.

Fabius, iTjméno říms. rodu. Fabius 3.
Fabianus 3. Fabijský, Fabiův.

fabréě-factus 3. umělecky zhotovený,
zpracovaný.

fabrica, ae, f. řemeslo, výtvarné
umění; (vy)tvoření; stavba, ústrojí,
zařízení, dílna; *fabrica ecclésiae
dílna pro stavbu chrámu; magister
fabricae stavitel.

fabricátič, onis, f. tvoření, stavba.
fabricátor, óris, m. tvůrce, stvořitel.
Fabricius, i7 jméno říms. rodu. Fabri

cius 3. Fabricianus 3. Fabriciův.
fabricor 1. (—5 1.) vytvářeti, hoto

viti; kovati, tesati, stavěti.
fabrilis, e řemeslný, umělý, doved

ný; řemeslníku (umělci) příslušející.
fábula, ae, f. (fari) 1. řeč, vypravo

vání, příběh; báje, pohádka, po
věst, historka; f—ae Manes říše báj
ných Manů; bajka —' smyšlenka;
lupus in fabuld — my o vlku a vlk
za humny. 2. divadelní kus, hra.

fábulor 1. povídati, tlachati.
fábulosus 3. bájný, pohádkový.
facessG, siv“, s'tum 3. a) usilovně ko

nati, prováděti, pericula strojiti, pů
sobitt. b) odejíti, vzdáliti se ex urbe;
ustati, ukončiti se.

facětlae, drum, f. vtip(y). žert(y);
veselost. .

facétus 3. vtipný, uhlazený, zdvořilý,
půvabný.

faclěs, eř, f. 1. zevnějšek, vzezření,
podoba, postava, obličej, tvář, zjev;
de facie novi znám od vidění. 2.
vzhled, vzezření; způsob, ráz; krása,
sličnost.3. *vrchní strana (líc).

facile snadno, rád; jístě, rozhodně.
facilis, e 1. a) snadný, lehký; cera

poddajný, iter pohodlný. b) obratný,
hbitý, čilý: oculi. 2. přen. a) snadný,
příhodný, v—, způsobilý; —e dicti

co lze snadno říci, visu viděti. b)
snadno přístupný, laciný: gloria.
c) povolný, ochotný, vlídný, mi
lostivý; f. inanibus náchylný k mali
chernostem, f. amicitia ochotný
k přátelství. d) lehkomyslný.

facilitás,átis,f.snadnost, pohodlnost,
povolnost, ochota, náklonnost.

facinorčsus 3. zločinný; —us, 7, m.
zločinec.

facinus, oris, n. 1. čin, skutek (= fac
tum). 2. zločin, zločinnost, ničem
nost, zlozvyk; facere f. dopustiti se
zločinu.

fació, féci, factum 3. (pass. fio, fieri,
factus sum). 1. a) dělati, činiti, ko
nati, tvořiti; působiti, vyráběti,
zpracovati; castra postaviti, pontem
in flumine zříditi“ přes, f. sibi anu
lum dáti si dělati, viam raziti sl, ver
siis, libros, orationem skládati; auxi
lia, mercedem získávati (si); opat
řiti (si); pecuniam vydělávati (si)
fidem alci f. dojíti víry u někoho,
stipendia f. konati voj. službu; factus
3. složený, stvořený, uzpůsobený.
b) vykonávati, prováděti, ustano
vitl, poříditi; promissa, imperata
plniti, verba mluviti, míti řeč,
ruinam zřítiti se, scelus dopustiti se,
ludos vystrojiti. c) (z)působiti, zjed
nati, připraviti; bellum. roznítiti,
animos dodávati pýchy; fugam f.
zahnati na útěk, dáti se na útěk;
metum f. nahnati strachu, damnum
utrpěti. d) dělati, činiti s někým,
něčím, de alguo, alci; guid facias illi
co s ním? guidnam facerent de rebus
suis co si mají počíti ve svém posta
vení. e) dávati, poskytovati; locum
f. dělati místo, dávati příležitost,
podnět; potestatem f. dáti možnost,
arbitrium dáti volnost rozhodnutí;
f) působiti, aby, (že) ut (akus. s inf.);
fac s inf. dejme tomu, že... 2. a)
s dvojím akus. činiti, voliti, ustano
viti někoho něčím; f. deos testes
bráti si za svědky; f, algd longius
něco protahovati, algm missum pro
pustiti. b) s gen, pretii magni, parvi
a j. ceniti, vážici sl; algd nihili f. za
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nic nepokládati, nihil religui f. nie
nezůstavovatl, f. sude potestatis, di
cionis podrobiti si. c) líčiti, před
váděti, zobrazovati f. Socratem dispu
tantem; d) fieri alci laudi, dedecori
stávati se chválou, hanbou; obviam
fieri alci potkatl se s někým. 3. ne
přech. býti činný, jednati, počínatl
si, vést! si, chovati se: f. cum alguo
býti něčím přívržencem; fieri stá
vati se, díti se, vznikati, nastatl,
guo facto potom, tudíž; factum est
stalo se; hic facit k tomu směřuje,
se hodí; facere aliguid | mírl s ně
čím co činiti,

facteon (žerrem podle řečtiny) = fa
ciendum.

factis, onis, f. 1. dělání, konání; f.
testamenti právo dělatí závět. 2. stra
nictví, různice, řáděnístran; strana,
sdružení, spiknutí.

factiósus 3. stranický,
vlivný, buřičský.

factito 1. dělávatl, konávati: —čGtum
est je zvykem; něčím (algd) se za
bývati, něco provozovati.

factum, T, n. čin, skutek, práce;
událost; (skutečná) věc.

facula, ae, f. pochodeň.
facultás, atis, f. 1. možnost, příleži

tost, dovolení; —atem dare dáti,
poskytnouti, —3s offertur nasky
tuje se; —Gtěsv plur. příznivé okol
nosti. 2. a) schopnost, obratnost,
umění. b) hojnost, zásoba; v plur.
jmění, prostředky. c) *fakulta na
universitě.

fácundia, ae, f. výmluvnost.
fácundus 3. výmluvný, výřečný.
faecula, ae, f. vinná sůl.
faenebris, e úrokový, lichvářský; —e

malum lichvářství.
faenerátiš5, čnis, f. lichva.
faenerátor,oris, m.lichvář,peněžník.
faeneror 1. (—5 1.) půjčovati na

úroky, lichvařiti.
faentle, is, n. seník.
faenum, T, a. seno, vích sena.
faenus, oris, n. 1. výtěžek, úrok; pecu

nlam dare alci f—i půlčiti na úrok.
2. a) nemírný úrok, lichva, dluhy;
b) jistina, peníze.

Faesulae, drum, f. město v sev.
Etrurii (Fiesole), Faesulanus 3. fae
sulský; subst. m. Faesulan.

panovačný,
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faex, cis, f. 1. usazenina, spodní kvas
nice (u vína), vinná sůl, —ý ocet.
2. vyvrhel, sběř, chátra.

fagin(e)us 3. Lukový.
fagus, T, f. buk, (—ové dříví).
falárica, ae, f. těžké dřevce (zápalné).
falcarius, ir, n. srpař, kosař; inter —os

venire do srpařské ulice.
falcaátus 3. srpatý, kosatý; srpovitý.
falci-fer, a, um. srponosný.
*falco, onis, m. sokol.
Falernus 3. falernský; F. ager na hra

nicích Kampanie a Latia. Falernum,
T, n. falernský statek.

fallácia, ae, f. klamání, podvod, ple
ticha. “

faNáci-loguus 3. klamavý.
falláx, cis podvodný, neupřímný,

lživý, zrádný.
fallo, fefellř (falsum) 3.: 1. a) klamati,

podváděti, másti, obelstiti; nisi me
fallit (res, animus) nemýlím-li se;
falli klamati se (dáti se k.), mýliti se.
b) činiti něco nejistým, nepozoro
vatelným, zakrývati, zatajovati; f.
mandata nevykonati, horas krátiti
sl, fidem rušiti dané slovo. 2. býti,
zůstati tajný, skrytý, ujíti, uniknouti
algm; fallit me (res) jest mi něco
tajno, neznámo, nevím; hostis (nos)
fefellit ascendens nepřítel nepozoro
vaně vystoupil; natus moriensgue
fefellit neznám se zrodil | zemřel.

falsi-parens, entis mající nepravého
otce.

*falsitás, atis, f. klam, nepravda.
falsus 3. a) oklamaný, kdo jest na*

omylu.b) klamný, nepravdivý, lživý,
vymyšlený; nepravý, zdánlivý, pod
vržený: lichý, zrádný, neupřímný.
falsum, T,n. klam, lež, podvod, pře
tvářka; falso klamně, neprávem.

falx, cis, f. kosa, srp; bourací hák;
žabka, kosíř.

fáma, ae, f. (fari) 1. pověst, zpráva:
Sum in fama vypravuje se o mně;
—det litteris ústně i písemně.2, bo
hyně pověsti; veřejné mínění, soud:
obyč. dobrá pověst, dobré jméno,
sláva; zřídka: špatná pověst; —ae
dare, consulere, servire dbáti po
věsti.

famělicus 3. hladový, vyhladovělý.
faměs, is, f. (abl. —e) hlad; lačnost,

chtivost (auri).
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familia, ae, f. 1. domácnost, rodina,
příslušníci rodiny; pater f—as hos
podář, pán, mater f—as hospodyně,
paní, filii —as synové (a dcery) do
mácí. 2. rod(ina), příbuzenstvo; slu
žebnictvo, čeleď; škola, tlupa (gla
diatorů); f—am ducere státi v čele,
vynikati. 3. jmění, majetek.

familiaris, e 1. domácí, rodinný, sou
kromý, res —is jmění (rodiny),
angustige —€stíseň majetková; —es,
ium,m.otroci.2.přen. důvěrný,zná
mý, přátelský, milý; f. amicitia dů
věrné; f—iter uti alguo žíti s někým
v důvěrném přátelství; —is, is, m.
důvěrný přítel, důvěrník,

familiaritás, tis, f. známost; dů
věrné přátelství, důvěrné styky.

famoósus 3. pověstný. a) proslulý,
slavný. b) zlopověstný, rozkřičený;
utrhačný, potupný.

famula, ae, f. služka, otrokyně.
famularis, e služebnický, otrocký.
famulátus, is, m. služba, otroctví.
famulor 1. býti otrokem, sloužiti.
famulus, 7, m. sluha, dělník, pomoc

ník; j. adj. služebný, podrobený.
fánáticus 3. (fanum) 1. chrámový;

—icí, orum, m. kněžstvo. 2. nadšený.
blouznivý; ztřeštěný, zběsilý.

fánum, ř,n. posvátné místo, svatyně.
far, farris, n. 1. samopše, špalda, obilí.

2. tluč obětní, mouka, chléb.
farció, farsi, fartum 4. cpáti.
farina, de, f. mouka.
tfarinula, ae, f. jemná mouka; hrst

mouky.
farrágo, inis, f. směska (obilí); tsměs,

směsice.
fartor, oris, m. drůbežník,
fás, n. (fari) 1. božský výrok; božský,

mravní zákon, božské právo; contra
ius fosgue protí právu božskému
i lidskému; osud, úděl: fas est jest
osudem určeno. 2. jednání spra
vedlivé, dobré; fas estjest dovoleno,
možno, smí se, sluší se; ultra fas přes
míru.

fascia, ae, f..stužka, páska, obvaz na
nohy; tkanice.

fasciculus, 7, m. svazeček, balíček;
otýpka.

fascino 1. očarovatí, uhranouti.
fascinum, 7, n. mužský úd.
fasciola, ae, f. — fascia (menší).
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fascis, is, m. 1. svazek, balík, otep;
v plur. svazky prutů nošené liktory,
odznaky imperia, úřad, moc, vláda.
2. břímě, tíha.

fástidió 4. oškliviti si, hnusitl si, míti
nechuť, pohrdati algm.

fástidičsus 3. a) přesycený, pohrda
jící, vyběračný, nedůtklivý. b) od
porný, hnusný.

fástrdium, iř, n. 1. přesycenost, ne
chuť, odpor; ad —um do omrzení,
2. pohrdání, pýcha, domýšlivost,
nedůcklivost.

faástigátus 3. střechovitý, šikmý, na
kloněný.

fástígium, ir, n. 1. štít, hřeben stře
chy, střecha, přen. chrám. 2. vrchol,
výška (hloubka), hlavní bod; svah,
spád, sklon. 3. vysoké postavení,
důstojenství, úřad; vznešenost.

„fástus, čs, m. (fastidium) pohrdání,
hrdost, pýcha.

„fástus 3. (fas): dies f. den úřední,
kdy možno konati soudy; fasti,
Orum, m. a) úřední, soudní dni, ka
lendář, seznam úředních dní. b) se
znam úředníků. c) seznam událostí,
letopisy.

*fátae campestrěs víly sídlící na rovi
nách.

fatális, e osudný, osudem určený,
věštný; zhoubný.

faátáliter osudem, dle vůle osudu.
fateor, fassus sum 2. a) vyznávati,

při— se, učiniti doznání; uznávatí.
b) prohlašovati, projevovati, uka
zovati.

fáticanus (—cinus) 3., fátidicus 3.
(fatum, cano, dico) věštecký, věštný.

fáti-fer, a, um smrtonosný.
fatigatio, onis, f. únava.
fatigóo 1. a) proháněti, štváti, uhnati;

silvas f. v lesích: do únavy se pro
háněti. b) unavovati, z—, mořitl,
oslabovati; animum do únavy na
pínati, messes dusiti, dextram osculis
pokrývati. c) naléhati, obtěžovati,
překonávati; f. precibus uprositi, f.
deos bez přestání se k bohům modli
ti. d) trápiti, soužiti, znepokojovati.

fátilogua, ae, f. věštkyně.
fatisco — — 3. (—or 3.) 1. rozestu

povati se, praskati. 2. umdlévatl,
ochabovati.

fatuitás, atis, f. hloupost, pošetilost.

NO-a
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fátum, ř, n. (fari) 1. božský výrok,
příkaz, božská vůle, věštba. 2. a)
osud, v plur. zákony, vůle osudu.
b) úděl, určení, život, konec života;
fato (per—) fungi skonati, zemříti.
3. smrt, neštěstí, zkáza.

fatuus 3. hloupý, pošetilý.
Faunus, 7, m. staroitalský bůh plod

nosti, úrody i stád; dle pověsti král
v Latiu; Faunigena, ae, m. syn
Faunův.

faustitás, datis,f. zdar, štěstí.
Faustulus, 7,m. pastýř, jenž vychoval

Romula a Rema.
faustus 3. příznivý, šťastný, požehna

ný; guod bonum, faustum felixgue sit
kéž by to bylo k dobru, ke zdaru
a štěstí. 7pede fausto štěstí tě pro
vázej.

fautor, óris, m. příznivec, milovník.
fautrix, řcis, f. příznivkyně, ochrán

kyně.
*fautum,7, n. zdar.
faux, cis (obyč. plur. faucés, ium), f.

1. jícen, chřtán, hrdlo, tlama; *přen.
hlad. 2. ústí řeky; úzký vchod, prů
smyk, soutěska; úžina mořská n.
zemská.

faveo, favi, fautum 2.: 1. a) přáti,
býti nakloněn, milostiv. b) pomá
hati, podporovati; straniti někomu,
býti přivržencem.2. f. linguis zacho
vati zbožné ticho.

favilla, ae, f. (žhavý) popel, troud.
favonius, i7, m. vítr západní.
favor, oris, m. přízeň, náklonnost,

obliba, pochvala; zbožnost.
favorabilis, e oblíbený, milý, oblibu

zjednávající; příznivý, laskavý.
favus, 7, m. plástev medu, med.
fax, facis, f. 1. pochodeň, zvl. sva

tební, pohřební, lásky; svatba, žár
lásky. 2. oheň, plamen, světlo; pod
nět, původíce).

faxim, faxo = fecerim, fecero.
tfebricito 1. míti horečku.
febricula, ae, f. slabá zimnice.
febriculosus 3. trpící zimnicí, zim

ničný.
febris, is, f. horečka, zimnice, —és

záchvaty h., z.
februa, orum, n. očistné prostředky.
februarlus (mensis), iř, m. únor.
fecunditás, atis, f. plodnost, úrod

nost.

fecundo 1. oplodňovati, zúrodňovati.
fecundus 3. a) plodný, úrodný, po

žehnaný, bohatý. b) zůrodňující.
fel, fellis, n. žluč, jed, hněv.
feles (—is), is, f. kočka.
felicitás, átis, f. plodnost, úrodnost;

štěstí.
felix, cis 1. plodný, úrodný, (strom)

ušlechtilý. 2. a) šťastný. b) štěstí
působící, příznivý, milostivý.

+Hfellátor, oris, m. „„cucák““(nadávka).
femella, ae, f. holčička, děvčátko.
femen = femur.
femina, ae, f. (kojící) žena, samička;

bos f. kráva, porca f. svině.
femineus 3. ženský, zženštilý.
femur, oriš (—inis), n. stehno.
fenerátor, fénile, fenum (—us) a j.

viz fae—.
fenestella, de, f. okénko.
fenestrag ae, f. okno, střílna, otvor.
fenicularius 3. fenyklový.
ferális, e 1. umrlčí, pohřební, smu

teční, mrtvým patřící; —ia, ium, n.
slavnost mrtvých. 2. smrtelný, zá
hubný, příšerný. 7

feráx, cis úrodný, vydatný. 
ferculum, 7, n. 1. nosítka. 2. mísa;

jídlo.
fere (fermě) asi, skoro, téměř; oby

čejně, pravidelně.
ferentárius, i7, m. lehký pěšák.
Ferentinum, 7,n. městečko v Etrurii

a v území Herniků; Ferentinus 3. fe
rentinský; Ferentinas, atis obyvatel
Ferentina; Ferentina, ae bohyně jarní
přírody, jež měla posv. háj u jezera
albského.

Feretrius, i7, m. příjmí Jova.
feretrum, 7, n. [ř.] nosítka, máry.
*feria, ae, f. všední — ale i sváteční

den; feria secunda pondělí, ale i dru
hý svátek; feria tertia úterý atd
o dnech v týdnu.

feriae, drum, f. svátky, slavnosti; —ás
agere slaviti; feriae messium ob
žinky, f. vindemiarum vinobraní.

*fariátio, onis, f. svátek, slavnost.
feriátus 3. slavícísvátky, nepracující;

dies f—i = ferige; f. sum slavím
svátek.

ferinus 3. zvířecí, divoký; —a caro
zvěřina.

ferio ——4.:1.a) bíti, tlouci, tepati,
udeřiti, ránu(y) zasaditi; f. carmi
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lýra hráti písně na lyru. b) zasahovati
něco, dotýkati se čeho sidera. 2. za
bíjeti, usmrcovati; securi f. stíti;
obětovati; foedus f. smlouvu uza
vříti. 3. raziti peníze.

feritás, datis,f. divokost, krutost.
ferme = feré.
fermentum, 7, n. kvas; pivo.
fero, ferre, tuli, latum, 1. a) nésti,

držeti, míti u sebe; přen. snášeti,
algm se s někým, trpěti; f. impetum
odolati; arma ferre contra algm zbra
ně se chopiti, útočiti, bojovati;
signa f. dáti se na pochod, vyraziti,
legem f. navrhnouti zákon, senten
tiam f. hlasovati, de re ad populum f.
podati návrh, dáti hlasovati, legem
f. navrhnouti, dáti, ferre (absol.)
ustanoviti, prae se ferre zřejmě uků
zovati, prohlašovati; se ferre počí
nati si, vystupovati (consulemj. kon
sul), chlubiti se. b) unášeti, hnáti,
zmítati, strhnouti; pedem ferre
alguo ubírati se někam, via fert
cesta vede; ferri hnáti se, řítiti se,
letěti, plouti a pod. 2. přinášeti,
do—; opem, auxilium poskytovati;
ploditi, roditi; věnovati, obětovati
(sacra f.); dolorem působiti, plagam
zasazovati, iniurias páchati; zvěsto
vati, vypravovati; fama fert, ferunt,
fertur a pod.; vyžadovati, dovolo
vati: mos, tempus, ratio fert. 3. od
nášeti (si), uchvacovati; získati, do
sáhnouti; f. victoriam ab (ex) alguo
dobýti vítězství na někom; f. tribum
získati si hlasy tribue. 4, roznášeti,
rozhlašovati, označovati, jmenovati;
in maius f. zveličovati. 5. povznášeti,
zdvihati manus collo; slaviti, Ilaudibus
f. vynášeti. 6. fero me ubírám se,
jdu, kráčím.

ferocia, ae, f. 1. divokost, zuřivost,
zpupnost, vášnivost. 2. smělost, ne
ohroženost.

ferocitás, atis, f. —feroci
tferoculus 3. dosti divoký.
ferox, cis 1. divoký, bujný, zuřivý,

zpupný, nevázaný, vášnivý. 2. smě
lý, udatný, neohrožený.

ferrámenta, orum, n. železné ná
stroje.

ferrárius 3. f. faber kovář, —ia,ae, f.
železný důl.

ferrátus 3. železem okovaný, opatře
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ný, železný; železným brněním
oděný; *železitý; via f—a železnice.

ferreus 3. železný, kovový; pevný,
tvrdý, bezcitný.

ferrigineus 3. rezavý, temný.
ferrugo, inis, f. rez; rezavá, tmavá

barva.
ferrum, 7, n. 1. železo. 2. železný

nástroj: nůž, sekera, brnění, střela,
kopí, hrot, meč: ferro ignigue,
zbraň; přen. boj, válka. 3. krutost,
necitelnost.

fertilis, e plodný, úrodný, bohatý;
úrodu působící; dea f. bohyněúrody.

fertilitas, atis, f. úrodnost, plodnost.
ferula, ae, f. prut, metla, keř na

metly.
ferus 3. a) divoký, zuřivý; f. fructus

planý. b) surový, hrozný, strašný;
—us,7,m. divé zvíře, šelma = fera,
ae,f.

ferve-fació, feci, factum 3. rozpáliti,
rozehřáti, — factus 3. vřelý, roz
pálený.

fervěns, entis 1. vřelý, žhavý, roz
pálený, ohnivý. 2. kypicí, bouřlivý,
prudký.

ferveo, ferbui —2., a) vříti, vařiti se,
planouti, hořeti. b) vlniti se, kypěti,
hemžiti se, hučeti; fervet opus (o
včelách) v úle jest živo.

fervidus 3. a) = fervens. b) vášnivý,
náruživý, prchlivý.

fervor, čris, m. 1. vřelost, žár, vedro.
b) bouře, nadšení, vášnivost; vřelá
touha, lačnost něčeho.

Fescennia, ae, f. (—ium, il, n.)
městečko v Etrurii; Fescenn]nus 3.
fescennijský; F—T versus verše ze
staré lidové frašky, obsahu často
posměšného.

fessus 3. unavený, vysílený, slabý,
chabý.

festinanter spěšně, rychle.
festináti©, ónis, f. spěch, ukvapenost.
festino 1. a) spěchati, posplšitl si.

b) přech. něco urychliti, spěšně ko
nati, fugam spěšně se dáti na útěk.

festinus 3. spěšný, rychlý.
festivitás, átis, f. veselost, vtipnost,

humor; *slavnost.
festivus 3. veselý; hezký, půvabný;

uhlazený, vtipný.
festůca viz fistuca.
festus 3. sváteční, slavný, slavnostní;
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—um,T, n. slavnost, svátek (= dies
festus).

fetialis, e smluv se týkající; —is,is, m.
fetial.

fetidus 3. a pod. viz foetidus.
fetůra, ae, f. plození, plemenění,

plémě.
fetus 3. a) březí, plodný, kojící; féta,

ae, f. bahnice, prasnice a pod. b)
úrodný, plný.

fětus, us, n. a) plození, porod,líhnutí;| zrůst(rostlin).b)plod,
mládě; výhonek, ratolest; úroda,
hojnost, ovoce, plodiny.

*feudalis, e manský, lenní.
fibra, ae, f. 1. vlákno, chmýří, žilka,

kořínek.2.vplur. vnitřnosti, útroby,
*fibrósus 3. vláknitý, žilkovaný.

„fibula, ae, f. spona, přezka, jehlice,
skoba.

fictilis, e hliněný; —e, is, n. nádoba
hliněná.

fictio, onis, f. tvoření; *přetvářka,
fikce.

fictor, oris, m. tvůrce, strůjce, vý
tvarný umělec, sochař; *podvodník,

fictrix, řcis, f. tvůrkyně.
fictus 3. vytvořený; přen.a) smyšlený,

lživý, vylhaný, zdánlivý, nepravý,
padělaný, podvržený. b) pokry
tecký, neupřímný; —um, 7, n.
smyšlenka, lež.

ficulnus 3. fikový.
ficus, 7, f. (—us, čs, f.) fík (—ovník);

*m. fík, plod.
fidelia, ae, f. hliněný hrnec.
fidelis, e věrný, poctivý, oddaný spo

lehlivý; pevný, jistý; *věřící.
fidelitás, atis, f. věrnost, poctivost,

spolehlivost, svědomitost.
fTdens, entis důvěřující; sebevědomý,

smělý; *věrný.
fidentia, ae, f. sebevědomí, smělost.
1.fides, 87, f. 1. víra, důvěra (v ně

koho, něco gen.), úvěr; víra v bu
doucnost, naděje; fidem habere alci
míti důvěru k někomu, res fidě
maior k víře nepodobná; fides est
alci někomu se věří; fidem habere,
facere nalézati, vzbuzovati víru, cum
fide důvěrně, f. atgue amřcitia dů
věrné přátelství. 2. a) věrnost,
poctivost, oddanost, svědomitost;
mola f. věrolomnost, nepoctivost,
cum fide poctivě, bona —és dobrým
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svědomím; pro deum hominumgue
fidem pro všechno na světě! b)
pravdivost, hodnověrnost, jistota;
ex —e podle pravdy, věrně. c) po
tvrzení, splnění, důkaz, záruka. d)
slib, dané (čestné) slovo: —emdare
et accipere; fidem fallere zrušiti dané
slovo. e) ochrana, záštita, pomoc;
(sub) fide publica dicere se zárukou
ochrany obce.

2. fides, is obyč. plur. — s, ium, f.
1. struny, strunný nástroj, kytara,
lyra; —ibus canere hráti na lyru.
2. přen. básně lyrické.

fidicen, inis, m. (fides, cano) 1. hu
debník na strunný nástroj. 2. ly
rický básník; Romanae f. lyrae mistr
římské lyriky,

fidicula, ge, f. malá kytara.
fidius, iř,m. Jupiter j. ochránce práva

a poctivosti; medius fidius při sám
bůh

fidóo,fisus sum 3. a) důvěřovati, spolé
hati se (alci, re); f. sibi míti důvěru
v sebe. b) osmělovati se, odvažo
vati se.

fidůcia, age,f. 1. a) důvěra, spoléhání
(alcis rei). b) důvěra v sebe, sebevě
domost, pyšnost, odvaha. c) svěření
věci na slovo, zastavení, zástava.
2. záruka, jistota; fiduciam offerre
nabízeti, dáti záruku.

fiduciárius 3. svěřený, odevzdaný
k opatrování.

fidus 3. věrný, spolehlivý, poctivý,
svědomitý; male f. nespolehlivý.

Midúciáliter důvěřivě, s důvěrou.
figmentum, 7, n. výtvor, postava,

obraz; *výmysl.
figó, xT, xum 3. upevňovati, při—;

1. přibíjeti, zavěšovatí (pevně), po
staviti; leges f. dáti, refigere zrušitl;
oscula vtisknouti; upříti oculos, lu
mina, mentem (pozornost); fixus in
silentio (erat) zaražen mlčel; ffxus
3. upevněný, visící, tkvící, pevný,stálý.2.a)| zarážeti,v—,zabod
nouti,v—, zastrčíti; ungueszatknou
ti, dentes zakousnouti se, vestigia
vtisknouti, vyrýti; algd animo f. do
mysli si vštípiti. b) probodnoutl,

. zasáhnouti.
figura, ae, f. podoba, tvar, postava;

krása, způsob; obrazec; figura slo
hová neb retorická.
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tfigurátio, onis, f. vytvoření, zobra
zení.

*figůrátivé obrazně, alegoricky.
figůro 1. vytvářeti, u—, zobrazovati.
filia, ge, f. dcera.
filicatus 3. ozdobený kapradím.
filiola, ae, f. dceruška.
filiolus, ř, m. synáček.
filius, ij, m. syn; v plur. děti.
filix, icis, f. kapraď; pýr, býlí.
*filtro 1. pročistiti, filtrovati.
filum, T, n. 1. nit, vlákno, struna;

nit života; sloh, ráz, způsob.2. stu
ha, ckanina.

fimbriae, arum, f. třásně, vrkoče.
fimus, 7, m. (—um, 7, n.) hnůj; mrva,

kal.
*finalis, e konečný, konečně platný;

finále n. konec; finaliter konečně,
až na konec.

findě, fidi, fissum3. štípati, rozrážeti,
rozrývati, rozdělovati.

fingě, nxi, ctum 3.: 1. tvořiti, vytvá
řeti; u—, vyráběti, stavěti, zřizo
vati; ars fingendi umění sochařské;
vypodobniti, (spis) skládati. 2. a)
upravovati, rovnati crinem, vultum;
šlechtiti vitem; f. se in omnes formas
měniti se; učiniti, stvořiti nějakým,
něčím; vzdělávací, cvičiti. b) mysliti,
představovatí si. c) předstírati, vy
mýšleti, Iháti; f. vultum přetvařo
vati se, se f. stavěti se, dělati se.

finiens, entis, m. (orbis) obzor.
fini8 4.: 1. a) ohraničovati, omezo

vati, uzavírati, zakončovati. b) určo
vati, vyměřovati, stanoviti, *vy
meziti, definovati; na uzdě držeti
libidinem. 2. končitl, do—, u—, za
staviti; sítim, famem zahnati; domlu
viti, zemříti.

finis, is, m. 1. a) hranice, mez(e),
(o)kraj; fine geni až po kolena.
b) v plur. krajina, území. 2. a) ko
nec, úkol, účel, cíl, smrt; —em rei
facere, dare, imponere věc ukončiti;
—em capere končiti se, aď eum —em
až potud, guem ad —em až kam,
pokud. b) vrchol, dokonalost: řines
bonorum et malorum nejvyšší dobro
a zlo.

finitě v mezích, mírně.
finitimus 3. a) pohraniční, sousední;

—um bellum se sousedy, —i, órum,
m. sousedé. b) blízký, příbuzný.

finitio, čnis, f. ohraničení, určení,
tdefinice.

fi itor, óris, m. měřič.
fio, fieri viz facio.
firmaámen, inis, n. podpěra.
firmamentum, 7, n. podpěra, o—;

podpora, záruka.
firmator, čnis, m. upevňoyatel.
firme, firmiter pevně, jistě, sku

tečně.
firmitás, dtis (—itidó, inis), f. pev

nost, stálost, statečnost, vytrvalost.
firmo 1.: 1. upevňovati, pevným či

niti, posilovati, ze —; f. basilicam
opravovati, gradum pevně kráčetl;
firmatus 3. pevný, mohutný; f—us
onimi pevně odhodlán, —a aetas
dospělý věk, f—3 vultu s pevným
výrazem v tváři. b) voj. opevňovati,
chrániti. 2. posilovati, odvahy do
dávati (animum alcis); zajišťovati
(si); dokazovati, tvrditi.

firmus 3. pevný, silný, otužilý, sta
tečný, trvanlivý, vytrvalý; jistý, spo
lehlivý.

fiscella, ae, f. košíček.
fiscina, ae, f. koš.
fiscus, 7, m. koš; koš na peníze, po

kladnice, zvl. státní n. císařská; in
fiscum vertere zabaviti pro státní
(cís.) pokladnu.

fissilis, e štípatelný.
fissio, onis, f. štípání.
fissum, 7, n. rozštípení, rýha, štěr

bina.
fistúca (festůca), ae, f. 1. metlice,

stéblo, *,,mrva'“ (v oku, v písmu
sv.). 2. beran, beranidlo na zatlou
kání, palice.

fistula, ae, f.1. píšťala,šalmaj.2. roura
vodovodu; píštěl.

flabellum, 7, n. vějíř; měch dmy
chací.

flábilis, e vzdušný.
flabrum, 7, n. (nébo v plur.) vání,

vanutí, vítr.
flacceo — — 2. býti zvadlý, schlíplý.
flaccesco — — 3. vadnouti, ochabo

vati.
flaccus 3. zvadlý, schlíplý.
flagella 1. mrskati, bičovaci.
flagellum, 7, n. bič, důtky, řemen;

sazenice, chapadlo (polypa).
flágitatio, onis, f. (ustavičné) žádání,

prošení.
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flágitátor, oris, m. žadatel, upomí
natel.

flágitiosus 3. nemravný, neřestný,
ohavný, nestoudný, potupný.

flágitium, iř, nm.1. chtíč, smilstvo,nemravnost,hanebnost,| neřest.
2. hanebný čin, zlořád; hanba, po
tupa; hanebník.

flágito 1. důtklivě požadovati, domá
haci se, vymáhati algm algd, algd ab
alguo; volati k zodpovědnosti.

flagrans, antis 1. planoucí, palčivý,
hořící. 2. zářivý, ohnivý, vřelý, váš
nivý.

flagrantia, ae, f. žár, ohnivost.
flagro 1. a) planouti, plátci, hořeti,

třpytiti se; 2. býti zachvácen, stižen
incpid.

flagrum, 7, n. bič, důtky.
1. flamen, inis, m. (flo) zapalovač,

vykonavatel obětí určitého boha
(Dialis);-flaminica, ae, f. manželka
flaminova.

2. flamen, inis, n. vanutí, vítr; —ina
tibiae zvuky, tóny.

flaminiurn, i7, n. hodnost flamina.
Fiáminius, iř jméno římského rodu;

Flaminius 3. flaminijský, Flaminiův.
flamma, ae, f. 1. plamen; —om

corripere, comprehendere vzplanouti,
chytiti. 2. pochodeň, blesk, lesk,
záře, požár; vedro, žár (i vášně,
lásky aj.).

flammeus 3.plamenný, ohnivý; —um,
ř, n. svatební závoj (chnivé barvy),

*flammicula, ae, f. plamének.
flammi-fer, a, um plamenný, ohnivý.
*flammivomus 3. chrlící oheň.
flammoó 1. plamen tvořici; roznítiti,

zapálici.
flaátus, s, m. 1. vání, dutí, vítr; f.

tibiae zvuky. 2. dech, nadutost.
flaáveěns,entis= flavus.
flávesco — — 3. žloutnouti.
Flavius, i7 jméno římského rodu,

později cís. rodu Flaviovců; Flavius
3. Flaviánus 3. Flaviův, flavijský.

flavus 3. žlucý, žlutavý, plavý, rusý.
flebilis, e 1. žalostný, hodný oplakání,

dojemný.2. plačící, naříkající.
flecto, flex, flexum 3.: 1. zahýbatl,

o—, křiviti; f. cornua, arcum napí
nati luk, f. genu pokleknouti. 2. a)
zaháněti, obracetí, zamířiti; f. viam,
jter změniti směr Cesty; nepřech.

Flectere obraceti se, přecházeti ně
kam, táhnouti (voj.). b) říditi eguum,
měnicti mentem; pohnouti ad algd,
odvraceti ab alguo; oblomiti, ob
měkčici, učiniti povolným.

fleo, flevi, fletum 2. plakati, oplakávati.
flatus, us, m. pláč, nářek.
fiexanimus 3. dojatý, dojemný.
flexibilis, e 1. ohebný, poddajný;

pružný. 2. povolný, nestálý, vrtkavý.
flexilis, e ohebný, pružný.
flexi-loguus 3. temně mluvící.
flexió, onis, f. 1. ohýbání; rozmani

tost hlasu. 2 záhyb, oklika.
flexi-pes, edis křivonohý.
flexuosus 3. křivolaký.
flexus, us, m. 1. záhyb, o—, zatáčka.

2. oklika, odbočka; záhybka na
závodišti; obrat života.

flictus, us, m. náraz.
fligo, xi, ctum 3. udeřiti.
fló 1. a) váti, dout'. b) dmychati do

ohně, taviti; o píšťale: zníti.
floccus, T, m. vločka, chmýří; algd

flocci non facio ani za mák si ne
vážím.

Flóra, ae, f. italská bohyně květů,
jara a mládí; slavnost a hry na
její počest Florália, ium, n. koncem
dubna; Floralis, e Flořin.

florens, entis 1. kvetoucí,
2. mocný, slavný, skvělý.

*florenus, 7, m. zlaťák.
flóreo, ui —2. a) kvésti. b) býti v kvě

tu, na vrcholku (štěstí, moci, slávy),
slynouti, vynikati praeter ceteros
(nad).

floresco, flóruř — 3. rozkvétati, vy
růstati; rebus flórescentibus praeesse
bdíti nad rozkvětem přírody.

svěží,

flóreus 3. květinový, květnatý.
floridulus 3.—kvetoucí, květnatý.
flóridus 3.—floridulus.
flori-legus 3. květy sbírající.
floórus 3. kvetoucí, bujný.
flos, ris, m. květ, květina, chmýří

(vousů), povlak. 2. rozkvět, vý—,
chlouba, okrasa.

flosculus, 7, m. kvítek,
okrasa.

+Hflůctivagus 3. viny brázdící.
flůctuatio, čnis, f. vlnění, kolísání.
flůctuo(-or) 1. vlnici se, býti zmítán

vlnami; kolísati se, býcinerozhodný,
býti v nebezpečí.

ozdůbka,
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fidctus, ds, m. vlnobití, vlna, příboj,
příval, bouře.

fluens, entis 1. vlhký, mokrý.2. plyn
ný; jednotvárný, chabý.

fluenti-sonus 3. šumný.
fiuentum, 7, n. tok, proud.
fluidus 3. a) plynoucí, plynný, tekutý.

b) rozplynulý, chabý.
*fluitatio, onis, f. nestálost, kolísání.
fluito 1. a) téci, vláci. b) plouti, koli

sati (se), zmítatí se.
flámen, inis, n. 1. tok, proud; —ine

secundo po proudu, adverso proti
proudu. 2. řeka, voda, vodstvo;
přen. proud, příval (verborum).

Flamentana porta ŘíčníbránavŘímě,
vedla k Ťibeře.

flimineus 3. říční.
fluóo, fláxi (flůxum) 3. a) plynouti,

téci, táti, roztékaci se; něčím mok
vati, přetékati, oplývati, koupati se
v něčem cruore. b) splývati, vláti,
Jolů klesati, valiti se, prouditi,
šířití se; chabnouti, pomíjeti; (řeč)
plynouti; díti se, dařiti se.

*fluoresco 3. floreskovati,
žlutozeleně.

fluvialis, e (—fluviátilis, e) říční.
fluvius, iř, m. tok, proud, voda, řeka.
flůxi6, onis,f. tok; if. ventris malátnost

břišní.
1. tflůxus, (is, m. plynutí, uplývání.
2.fiúxus 3. a) plynoucí, vlající, roz

plynulý, rozběhlý, toulající se, volný
(habenae); rozpadlý,chatrný; chabý,
malátný. b) kolísající, nestálý, ne
jistý.

focále, is, n. šátek na krk.
*focalis, e ohniskový; f—is distantia

ohnisková vzdálenost (od ohniska).
focilo 1. zahříváním vzkřísiti.
foculus, 7, m. ohniště, pánev.
focus, 7, m. 1. krb, ohniště, přen.

rodina, dům. 2. pánev, (zápalný)
oltář; oheň, žároviště, mohyla. 3.
*onnisko.

fodico 1. bodati, šťouchati, trápiti.
fodio, fodi, fossum 3. a) bodati, pro

bodnouti. b) kopati, vykopávati;
pře—, od—, podkopati.

foederátus 3. společný, spojenecký.
*foedidus 3.:=foedus 3.
foedi-fragus 3. věrolomný.
foeditas, atis, f. ošklivost, ohavnost,

odpornost, hanebnost, hrůza.

zářici
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*foedito 1.—=foedo.
foedo 1, zohavitci,znetvořiti, zmraa

čiti; hanobiti, poskvrniti, rozbíti,
pokaziti, trýzniti.

foedus 3. hanebný, hnusný, sprostý,
potupný, hrozný; odporný, sprostý.

foedus, eris, n. 1. smlouva; f. facere,
icere, ferire, pangere smlouvu uza
vříti, ujednati; ex foedere podle
smlouvy. 2. podmínka, ustanovení,
zákon, řád.

foetidus 3. smradlavý, páchnoucí.
foetor, oris, m. smrad, puch.
tfoliáceus 3. lístkový, lisckovitý.
folium, i7, n. list, lupen; v plur. listí,

věnec.
folliculus, 7, n. míšek, pytlík.
follis, is, m. kožený měch; (kožený)

míč.
fomentum, 7, n. (obyč. plur.) 1. ob

klad, obvaz. 2. lék, úleva, útěcha.
foómes, itis, m. troud.
fóns, ontis, m. 1. zřídlo, pramen,

pramenitá voda. 2. původ, počátek,
zásada.

fontánus 3. pramenitý, pramenů.
Fonteius, i jméno rodu římského;

Fonteviunus3. fontijský, Fontiův.
fonticulus, i, m. pramének, studánka.
Fontinalis porta v Římě na Ouirinále.
for, farť, fatus sum mluviti; říci, věšti

ti, opěvovati; nesciusfandi=infans;
(audire) fando z pověsti, z doslechu;
fandus 3. řádný, dovolený.

fora, ae, f. dveře, jen ve tvarech:
forás ven, na veřejnost; foris venku,
mimo dům, m. město, v cizině;
z venčí, z ciziny; *jako předl. s gen.,
akus.: vně, mimo.

forábilis, e proniknutelný.
*foramellum, ř,n. malýotvor, dírka.
forámen, inis, n. díra, otvor.
forceps, ipis, m. f. kleště.
*forcipula, ae, f. kleštičky, klíštky.
forda, ae, f. stelná kráva.
forensis,e 1. patřícík náměstí,k trhu;

f. vestitus vycházkový, sváteční; f.
homo uhlazený. 2. soudní, veřejný,
vnější.

tforfex, icis, [. nůžky.
tforficula, ae, f. nůžtičky.
+tforinsecus vně, venku, ven, zvenčí.
foris, is, f. (obyč. plur. —es, ium)

dveře, veřeje, vrata,
forma, ae, f. 1. vnější tvar, vzezření,



*formális

postava, podoba; obraz, nákres;
krása. 2. způsob, ráz, povaha,stav,
zřízení; představa, pojem, obsah;
f. Ingenii tvůrčí síla, tvůrčí duch.

*formális, e vnější, obvyklý, formální.
formaticum, 7, n. sýr.
tHformátio, onis, f. utváření, zušlech

ťování.
formátor, oris, m. vzdělavatel,tvůrce
Formiae, arum „f. pobřežní město

v Latiu; Formianus 3. formijský,
z Formil; Formianí Formiané; For
mianum, T, n. statek a vila ve For
miích.

formica, ae, f. mravenec.
formTdabilis, e hrozný, strašný.
formido, inis, f. hrůza, (po)strach,

strašák; posvátná úcta, hrůza.
formidě 1. děsiti se, hroziti se algd,

form datus 3 hrozný, strašný, ne
bezpečný.

formiduloósus 3. a) bojácný, plachý.
b) hrozný, strašný, nebezpečný.

formóo1. a) tvořiti, u—, vy—, zpra
covati, zobraziti, pořádati. b) kráš
liti, zdobiti; c) vzdělávati, vyučo
vati, zušlechťovati.

forměsitas, čtis, f. sličnost, krása.
formosus 3. sličný, krásný.
formula, ae, f. 1. pravidlo, předpis,

řád; zásada. 2. a) formule právní,
žalobní a pod., výměr (definice).
b) smlouva; ex —a podle smlouvy;
právní poměr, seznam; f. deditionis
způsob (podmínky) vzdání.

fornáx, ácis, f. pec, výheň.
Fornáx, cis, f. bohyně pecí=Forna

calis dea; Fornacalia, ium, n. „,svátek
pecí'“ v'ánoru.

fornicátus 3. (s)klenutý.
fornix, icis m. 1. oblouk, klenutí.

2. průjezd, vítězný oblouk; zadní
branka; nevěstinec.

foro 1. vrtati.
fors, tis, f. náhoda, slepý osud, šťastná

náhoda (fors fortuna); f. belli štěstí
válečné; forte (fors) náhodou, právě
maně, snad; forsit snad; forsitan,
forsan (s coni.), fortasse (sind.)snad,
así, možná.

Fors, tis, f.—Fors Fortůna božstvo
šťastné náhody.

*fortalitium, 7,n.tvrz, hrad, pevnost
fortassis- fortasse.
forticulus 3. dosti statečný.
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*fortifico 1. opevniti, u—.
fortis, e 1. pevný, silný, trvalý. 2.

statečný, udatný, rázný; manů f.
osobně statečný; forte eposhrdinské.

fortitido, inis, f. síla, statečnost,
udatnost; ráznost.

fortuito náhodou, maně.
fortuitus 3. nahodilý; obyčejný, vše

liký.
fortina, ge, f. 1. osud, úděl, náhoda,

příhoda; výsledek, konec pugnae.
2. šťastný osud, šťastná náhoda,
nahodilé štěstí; f. adversa, afflicta
neštěstí, neúspěch. 3. stav, posta
vení, poměry; v plur. hmotné po
stavení, majetek, statky; per fortu
nas pro bůh! 4. božstvo štěstí (Fors)
Fortuna.

fortůnátus 3. šťastný, zámožný, bo
hatý.

fortůno 1. šťastným učiniti; požehna
ti, dopřáti.

forum, 7, n. 1. volný prostor, dvůr,
náměstí, tržiště. 2. trh, obchod,
soud, veřejný život, řečnická čin
nost; in f—o versari obchodovati;
forum agere zasedati na soudě, ko
nati soudy, verba de foro všední; f.
attingere, in foro esse coepisse začíti
se zabývati veřejnými záležitostmi.
3. jméno místní Forumlulii, Appiiaj.;
Foroiuliensis, e forojulijský; Foroiu
lienses, ium,m.obyvatelé Fora Juliova.

forus, 7, m. (obyč. v plur.) chodby
na lodi mezi lavicemi; řady sedadel
v divadle, v cirku; buňky v úle.

fossa, ae f., příkop, strouha, průplav,
brázda; řečiště, jáma.

fossatum, 7, n.=fossa.
fossio, onis, f. kopání, rytí.
fossor, oris, m. okopavač,

throbník.
fovea, ae, f. jáma na lapání zvěře.
foveo, fovi, fotum 2. a) zahřívati.

b) ošetřovati, léčiti, v teplé koupeli
vyplachovati, občerstvovati, pěsto
vati; sensibus lahoditi, spem chovati;
c) dojímati; hýčkati, se f. milkovati
se. d) algm podporovati, prospívati,
přáti, povzbuzovati.

*fovillaris, e: grana f—ia zrnka
protoplasmy pylových buněk.

*fractič, onis,f. zlomení, rozbití,
tfráctůra, de, f. lom, zlomení, zlo

menina.

rolník;



fraáctus

fráctus 3. zlomený, roztříštěný, slabý;
(zvuk) temný.

fragilis, e křehký, vrátký, slabý, ne
stálý; laurus praskavý.

fragilitás, atis, f. křehkost, slabost.
frágmen, inis, n.=frágmentum, 7,

n. úlomek, zlomek, kus, kousek,
drobet.

fragor, oris, m. praskot, rachot, ryk.
fragosus 3. a) nerovný, drsný, divoký

(kraj). b) hřmotný, burácející.
fragro 1. voněti.
frágum, 7, n. jahoda.
framea, de, f. germánské kopí.
frango, fregi,fractum 3. a)lámati, roz

bíjeti, zlomiti; přen. rozraziti, roz
tříštiti; f. gulam, cerviceszardouslti;
res mea fracta est jsem na mizlně;
f. fruges saxo rozmílati, drtiti, diem
zkrátiti si, frangi lámati se, praskati,
zťroskotati se. b) zdrtiti, oblomiti,
zeslabiti, zdolati; překonati, zvrátiti
zmařiti, zrušitl (fidem, foedus); frac
tus animo zdrcený, sklíčený.

fráter, tris, m. bratr; —is gemini,
gemelli dvojčata; f. patručlis bratra
nec, příbuzný.

fráterculus, 7, m. bratříček.
fráternitás, atis, f. bratrství.
fraternus 3. bratrský; —us amor

láska bratrova i k bratrovi; přá
telský.

fratricida, de, m. (caedo)bratrovrah.
*fratricidium, T,n. bratrovražda.
fraudatio, onis, f. podvod, klam.
fraudaátor, óris, m. podvodník, zpro

nevěřitel.
fraudě 1. oklamati, podvésti, zbaviti

čeho, připraviti o něco (algm re);
zpronevěřiti.

fraudulentus 3. podvodný, Istivý.
*fraudulosus 3.—fraudulentus.
fraus, dis, f. 1.podvod, lest, klam,

léčka; f—em facere dopustiti se,
f—em facere legi podvodně obejíti
zákon. 2. škoda, omyl, pohroma;
algd est —i je na škodu; 3. zločin,
—nost.

fraxineus 3. jasanový.
fraxinus, 7,f. jasan, —ové kopí.
Fregellae, arum, f. město na řece

Liris; Fregellinus 3. fregellský; Fre
gellání Fregellané.

fremebundus 3. supající,sršící
fremitus, čis,m. 1. hučení, burácení,
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řinčení, šumot. 2. a) vytí, řvaní,
supání, bzučení. b) hluk, pokřik,
hlučný souhlas n. odpor.

fremě,uj (itum)3.a) hučeti, buráceti,
hřmotiti, šuměti, ozývati se něčím.
b) čváti, výti, supati, bzučetl a pod.
— hlučetí, soptiti; hlučně souhlasiti
nebo odporovati, reptati.

fremor, čris, m. hlučení.
frendo, —fresum 3. a) chroupati,

drtiti. b) skřípěti zuby, zuřiti.
freno 1. a) uzdu dáti, držetl na uzdě;

—datus3. uzdou opatřený. b) říditi,
krotiti.

frénum, T, n. (plur. obyč. —T,orum,
m.) uzda; —a dare, remittere po
pouštěti, ducere říditi; otěž.

fregučns, entis 1. a) plný, bohatý ně
čím; lidnatý, hojně navštěvovaný,
živý, hlučný. b) slavený, hojně roz
šířený; 2. f. senatus četně shromáž
děný; f. conspectus vester vaše četné
shromáždění; hustý, hojný, častý,
obvyklý.

Tfreguentátor,oris, m.navštěvovatel.
freguenter hojně, četně, často.
freguentia, ae, f. hojná návštěva,

účastenství, velký zástup, dav; hoj
nost, množství.

freguento 1. a) plniti, zalidňovati;
v hojném počtu navštěvovati n.
provázeti, usazovatl se, shromažďo
vatl se; f. sacra, festos dies slavitl;
2. četně shromažďovati, často na
vštěvovati, často dělati.

fretěnsis, e při úžině mořské.
fretum, 7, n. (—us, us, m.) a) mořská

úžina, průliv; b) voda mořská, moře.
frstus 3. spoléhající, důvěřující (abl.

zř. dat.); zakládající si na něčem,
domýšlivý.

+friábilis, e co se dá fozemnouti,
rozetříti.

frico, cuř, ctum 1. tříti.
Tfrictió, onis, f. tření, masáž.
frigeo, uř — 2. a) býti studený,

ztuhlý. mrznoutl. b) býti mdlý,
chabý; chladně působiti, s chladností
se potkatl.

frigero 1. chladiti, osvěžovati.
frigěsco, friguř — 3. chladnouti,

mrznouti, tuhnouti.
frTgidáarius 3. chladící, patřící k stu

denélázni; cella —ia (—ium, iř, n.)
studená koupel, lázeň.



frigidulus

frTgidulus 3. poněkud chladný.
frigidus 3. a) studený, ztuhlý, mra

zivý. b) mdlý, chabý, všední, nudný.
frTgě, xI. ctum 3. pražit!, péci.
frTgus, oris, n. 1. zima, mráz, chlad,

chládek; v plur. chladné podnebí. 2.
ochlazení, chladnost, malátnost.

FrTsiT, črum, m. germánský kmen
Fristové při dolní Emži (Enns).

frivolus 3. bezcenný; *lehkomyslný,
veselý.

frondator, oris, m. sadař, vinař.
fronde5 — —2. míti listí, zelenati se.
fronděscč — — 3. dostávati listí.
frondeus 3.=frondoósus 3. listnatý,zelený
*frondifiuus 3. kdy opadáválistí.
4. froóns, ondis, f. listí, věnec z I'stl.
2. fróns, ontis, f. 1. čelo, tvář, zevněj

šek. 2. průčelí, (přední) strana;
č fronte z (v)předu, v čele; in —em
kupředu; in —e zšíři; in prima —e
libelli na první stránce; šířka. 3. Li
tevní čára (fronta); recta —e con
currere zpříma; dextra —e na
pravém křídle: *(in) prima fronte
hned na počátku, zpředu.

frontália, ium, n. brnění na čele.
frontě, nis, m. člověk s velkým

čelem.
+frůctifer, era, erum=frůctudrius.
frictuárius 3.—frictučsus 3.posky

tující užitek, užitečný, výnosný.
frůctus, iďs, m. 1. užívání, právo

užívací. 2. výnos, užitek, úroda,
výtěžek, plodiny; důchod, úrok.
3. požitek, rozkoš; užitek, prospěch
mzda, odměna; esse —ui býti na
prospěch.

frugális, e řádný, poctivý, šetrný,
rozvážný.

frugalitás, atis, f. řádnost, poctivost,
rozvážnost.

frugi-fer, a, um úrodný.
fragi-legus 3. sbírající plody.
frimentárius 3. a) obilní (lex), bo

hatý obilím. b) res —ia spíže, dovoz
obilí; navis —ia zásobovací; —ius,
iř, m. obchodník obilím; —iř,iorum,
m. voj. sbor zásobovací.

frimentátič, čnis,f. zásobováníobi
lim, spižování; *sklizeň obilí.

frimentator, orism. obchodníkobi
lím; *žnec; v plur. voj. zásobovací
sbor.
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frimentor 1.
obilím.

frimentum, T,n. obilí, osení; plur.
obilná zrna.

fruor (frictus, frulitussum) 3. a) uží
vatl, požívati, míti užitek (alguč
re). b) obcovati s lidmi, stýkati se;
míti požitek; těšiti se z čeho.

fristrá 1. omylem, marně, bez vý
sledku; f. habere algm, alad zkla
mati, zanedbati. 2. bez příčiny,
zbytečně: +tfrůstrá esse mýliti se.

»*friistráneus 3. marný.
frůstrátio, onis, f. klamání, úskok.
fristror (—5) 1. klamati, šáliti; ma

řiti, činiti bezvýsledným.
frůstum,7, n.sousto, kousek,drobet.
frutex, icis, m. keř, větev stromu.
fruticétum, T,n. křoví, houští.
fruticor (—56)1. větve, ratolesti vy

háněti.
fruticosus 3. křovinatý, křovím po

rostlý; na keřích rostoucí.
frix, gis f. (obyč. v plur.) 1. plodiny,

úroda, spíže, zrní, obětní tluč;
plod(y), ovoce. 2. dobré ovoce,
prospěch, užitečnost, řádnost; frůg!
řádný, poctivý, šetrný, rozumný=
frugalis, e.

Ficinus lacus jezero fucinské ve
střed. Italil.

fůco 1. barviti; líčiti, falšovati; —átus
3. umělý, strojený, naličený.

fucosus 3.=fůcátus 3.
1.fiúcus, 7, m. a) skalačka barvířská;

nach, —ová barva, lfčidlo. b) na
líčení, líčidlo; strojenost. c) včelí
pryskyřice.

2. fucus, 7, m. trubec.
fuga, ae, f. 1. útěk. 2. a) příležitost

k útěku, snaha uniknoutl, odpor
protl něčemu: laboris, bellandi. b)
zmatek, poplach. 3. vyhnanství.
4. rychlý odchod, rychlý běh, let,
rychlost.

fugáx, acis 1. plachý, náchylný k útěku
zbabělý. 2. a) rychlý, nestálý, po
míjející. b) vyhýbající se, bojící se
něčeho laboris,

fuzio, fágř, fugitirus 3. 1. a) utíkati;
prchati; jíti do vyhnanství; f. ad
algd utéci se k něčemu. b) běžeti,
hnáti se, mizeti, unikatl, uplývati.
fugiéns, entis prchavý, rychlý. 2.
přech. a) utíkati. unikati někomu,

spižovati, zásobovatí
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před někým, opouštěti někoho,
něco; fugere patriom=f. —á; f. vitam
dobrovolně odejítí ze světa, vox
me fugit hlas mi selhává, fugit me
algd jest ml něco tajno, neznámo,
nevím, zapomněl jsem. b) vyhýbati
se, stříci se, štitici se, pohrdatí,
nechtíti něčeho; fugiens laboris ne
tečný; fuge guaerere nehledej, ne
pátrej!

fugitivus 3. zběhlý; —us,T,m. uprchlý
otrok, zběh, uprchlík; —ive!ničemo!

fugito 1. utíkatl, vyhýbati se alad.
fugo 1. zaháněti na útěk, vyháněti

z vlasti; fundere atgue f. na hlavu
poraziti.

fulcimen, inis, m. opora, podpěra.
fulcio, fulsř, fultum 3. podpíratí, opl

rati, podporovati; fultus ré opřený
o něco, držící se na něčem.

fulerum, T,n. podpěradlo, podstavec
(lůžko).

fulgeč, fulst —2. blýskati se, těpytliti
se, zářiti, vynikati.

fulgor, oris, m. blesk, třpyt, lesk, záře
fulgur, uris (oris) n. blesk, záře,

v plur. bouřka.
fulgurális, e blesku se týkající.
fulgurátor, oris, m. vykladačblesků.
fulguro 1. blýskati se.
fulica, ae, f. lyska.
*fuliginčsus 3. začazený.
fuligo, inis, f. saze, mour.
fulix, icis, f.—fulica.
fullě, ónis, f. valchář.
fulmen, inis, n. blesk; —ina fortunae

rány osudu.
fulmineus 3. bleskový, prudký jako

blesk; hromový, smrtící.
fulmino 1. metati blesky; přen.metati

jako blesk; —at blýská se.
fultůra, de, f. opěra, posila.
Fulvius, i7 jméno římského rodu;

žena Fulvia, ae. f.
fulvus 3. žlutý, žlutavý, plavý, ryšavý.
fumeus 3. kouřící, čadící.
*fimiculus, ř, m. obláček kouře.
fimidus 3. kouřící,zakouřený.
fiimifer, a. um kouřící, plný dýmu.
fůmi-ficus 3. kouřící, soptící dým.
fůmě 1. kouřiti; kouř, výpar vydávati.
fiměsus 3. kouřící, zakouřený.
fimus, 7, m. dým, kouř, výpar.
fúnális, e z provazu udělaný; - , is,

n. svíce, lustr.

<

functič, onis, f. vykonávání, úkon.
funda, oc. f. prak, čeřen
fundámen, inis n.=fundámentum,

T, n. základ; přen. hlavní podmínka.
*fundámentális, e, základní; f. —e,

n., vlz fundamentum.
tfundaátio, anis, f. zalození, kladení

základů.
fundátor, oris, m. zakladatel.
*fundibulárius, 7, m. neb fundibu

látor, oris, m. = funditor.
funditor, oris, m: prakovník.
funditus 1. až do základu, z kořene

(evertere). 2. dočista, úplně.
1. fundo 1. základy klásti, zakládati;

upevňovati, o—, utužovati; -atus 3.
pevný, řádný.

„fundo, fůdř, fiisum 3. 1.líti (| kovy),
ulévati, vy—, roz—, labores vy
plýtvati; v pass. vylévati se, vyté
kaci, valiti se, prouditi. 2. a) v hoj
nosti vydávatí, ploditi, roditi, chrli
ti, metati, verbapronášetl; rozptylo
vati, rozprášiti, zaháněti, rozháněti;
fundere atgue fugáre na hlavu po
raziti; sypati; crines rozpouštěti,
(paže)rozpínati;fsus 3. rozptýlený,
rozběhlý; b) rozšiřovati, rozkládati,
v pass. rozkládati se; fusus 3. roz
ložený, rozkládající se, rozsáhlý;
o řeči: plynný, rozvláčný; c) k zemi
povaliti, skáceti.

fundus, 7, m. 1. spodek, dno, základ;
2. půda, pozemek, statek.

finebris, e pohřební, smuteční;
zhoubný, neblahý.

finereus 3.=—funebris.
finero 1. pohřbíti, usmrtiti.
finestó 2. poskvrniti, znesvětiti.
finestus 3.a) poskvrněný(mrtvolou);

b) pohřební, smuteční, smutný, ne
šťastný; —aetenebrae hrobová tma.
c) zhoubný, osudný.

fungor, fanctus sum 3. a) vykonávati;
obstarávati re, algd; f. munere,
magistratii úřadzastávatl; spravovati,
vyřiditi, po—; alcis vice, partibus f.
někoho zastávati, zastupovatí; f.
sumptu nésti náklad; officio plniti,
virtute osvědčovati, caede páchatí,
aevo prožíti věk, morte, fato zemříti.
b) býti účasten něčeho, dostávatí
něco; f. fortuna míti štěstí.

fungus, i, m. houba.
fůniculus, T,m. tenké lano, provázek.

9
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fanis, is, m. provaz, lano.
finus, eris, n.1. pohřeb, —níprůvod,

obřady; f. facere, ducere vystrojiti;
—ereefferri býti pohřben. 2. mrtvo
la; záhuba, vražda.

fUr, is, m. f. zloděj(-ka).
firáx, cis zlodějský
furca, ae, f. vidlice, rozsocha, opěra

vidlicová;rozsocha na mučení otroků.
furcifer, 7, m. šibeničník.
furcilla, ae, f. (malá) vidlice.
furcula, de, f. rozsocha,

soutěsky.
furenter vztekle, zuřivě.
furia, ae, f. (Furia, ae, f.) 1. bohyně

pomsty, lítice. 2. kletba, zlý duch,
duch pomsty. 3. zuřivost, zběsilost,
chtíč; božské vytržení.

furiális, e líticím náležející; šílený,

děsný. vášnivý; šílenost působící,

v plur.

děs
furibundus 3. šílený. zuřivý;vznícený

nadšený.
furič 1. uvésti v šílenost, rozzuřitl.
furičosus 3. šílený, zuřivý, vášnivý,

nadšený
Fůúrius, i7 jméno římského rodu;

Fdrius3., Firidnus 3.furljský, Furlův;
Fůridni, orum, m. vojáci Furiovi.

furnus, T, m. pec.

furlo — —3. zuřici, běsniti, vztekati
se. bouřiti se, býti u vytržení.

furor, oris, m. 1. zběsilost, zuřivost,
šilenství, vášeň, vzpoura. 2. vytrže
ní, vznícení.

firor 1. (u)krásti, uzmouti;
jednati.

firtim kradmo, potají, Istivě,
fortivus 3. kradený, tajný.
firtum, 7, n. 1. krádež, odcizení;

ukradené věcí. 2. úskok, lest, pod
vod; v plur. tajné spády, zálety.

firunculus, 7, m. zlodějíček.
firvus 3. černý, chmurný.
fuscina, ae, . trojzub(ec).
fusco 1. barviti na černo, tmavo.
fuscus 3. tmavý, černý, temný.
fiúse volně, plynně, obšírně.
fůsilis, e tekutý, rozpuštěný.
fůsio, onis, f. vylití, rozlití.

lstivě

fůstis, is, m. kyj, hůl
fistuárium, ij, n. ubití holi.
fusus, 7, m. vřeteno.
futtilis, e (fitilis, e) křehký; nespo

lehlivý, ničemný, jalový.
futtilitas (fiútilitás), atis, f. planý

tlach.
futuo, ul,
futirus 3.

(nebo v

tum 3. souložiti.
budoucí, příští; —um,Ť,
plur.) budoucnost.

G
Gabif, orum, m. město Gabie v Latiu;

Gabinus 3. gabijský.
Gabinius, i7 jméno řím. rodu; Gabl

nidnus 3. Gabinlův.
Gáděs, ium, f. město v Hispanil (Ca

dix); Gaditanus 3. gaditanský; Gádi
tání Gaditanští; Gaditanae, arum, f.
Gaditanky.

gaesum, 7, n. kožený štít galský.
Gaetili, orum, m. Gaetulové, ko

čovný národ v sz. Africe; Gaetůlus
3. Gaetůlicus 3. gaetulský, africký.

Gálus, 7 (C.) římské předejmení;
u žen Gaia, ae.

Galatae, drum, m. keltský národ Ga
latové, usazený v M. Asii; krajina
Galatia, ae, f. později zvaná Gallo
graecia a obyvatelé GallograecT.

Galatea, ae, f. 1 jméno nymfy.
2. jméno dívčí.

galba, de, m. břicháč.
Galba, ae, m. příjmení římské.

GalbidnT, orum, m. stoupenci Gal
bovi.

galbanum, 7, n. galban, druh prysky
řice; —neus 3. —ový, z galbanu.

galea, ae, f. přílbice(kožená); galeatus
3. s přílbicí.

galěrus, 7, m. (—um, 7, n.) kožená
čepice.

galla, ae, f. duběnka.
Galli, orum, m. Galové; sing. Galluss

r, m. Gal; Galla, ae, f. Galka; Gallu,
3. galský, *francouzský. Země zvána
Gallia, ae, f.; galský i Gallicus 3.
Gallicánus 3.; obyvatelé | Gallicani
(jen v Galii předalpské); Gallř,orum,
m. kněží Kybelini Gallové.

gallica, ae, f. (solea) galský střevíc.
*gallicinium, 7, n. kuropění.
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gallina, ae, f. slepice; gallináceus 3.,
gallindrius 3. slepičí; gallinárius, il,
m. hlídač slepic.

gallus, T, m. kohout, ©. gallinaceus
domácí. sub galli cantum před

kuropěním.
*Gallus (7) sanctus sv. Havel.
gamělion, onis, m. [ř.] gamellon, 7. mě

síc attického roku (15.-1.—15.-11.).
gánea, ge, f. krčma, hospoda; hýření.
gáneo, onis, m. hýřil.
gangaba, ge, m. nosič břemen.
Gangěs, is, m. (z ř.) řeka Ganges;

Gangetis, idis,f. (terra) Indie, Gange
ticus 3. indický.

jgangraena, de, f. nádor, rakovina.
gannič 4. štěkati.
Ganyměděs, is, m. syn trojského

krále Láomedonta, číšník bohů.
Garamantes, um, m. národ v Libyi

v sev. Africe; Garamantis, idis, f.
garamantská, libyjská.

"garcič, onis, m. panoš, pacholík,
sluha.

Gargara, orum, n. jeden z vrcholků
hory Idy a město pod ním ležící.

*gariofilum: eugenia c(g)aryophylla
ta aromatica hřebíček (hřebíčkovec
kořenný).

garrič 4. žvatlati, tlachati.
garrulitás, atis, f. žvatlavost, tlacha

vost, štěbetavost.
garrulus 3. žvatlavý, tlachavý, štěbe

tavý, švitořivý; —us, I, m. žvatlal,
mluvka.

garum, I, n. [ř.] roso! z marinované
makrely.

gauded, gávisus sum 2. radovati se,
těšitl se (vnitřně) algua re, inf.,
guod; g. suo ingenio oddávati se své
Ibůstce, gaudeo scribens rád píši a
pod.; gaudere refer vyřidďpozdrav!

gaudium, i7, n. 1. (vnitřní) radost,
potěšení; g. capere, percipere míti
radost.'2. smyslná rozkoš.

Gaugaměla, orum, n. město v Assyrii.
gausape, is, n. vlněná utěrka.
gáza, ae, f. (z ř.) poklad(nice), krá

Jovský poklad, jmění; zásoby, stra
va.

*gehenna,
tresty.

Gela, ae, f. město na jihu Sicilie;
Gelóořcampi gelská pole; Gelénses,
jum, m. Gelští.

f. peklo, pekelné

*gelatina, ge, f. klihovatina, želatina.
gelida mrazivé, chladně.
gelidus 3. ledový, ztuhlý, ztrnulý,

chladný.
tgelo 1. způsobíti, aby něco ztuhlo;

gelátus 3. zmrzlý, zledovatělý, stu
dený jako led.

gelů, újs, n. led, mráz, jinovatka;
ztuhlost.

gemebundus 3. vzdychaje, lkaje.
gemellipara, ae, f. (pario) matka

dvojčat.
gemellus 3. a) dvojí, dvojitý; —us,

T, m. blíženec, v plur. dvojčata. b)
stejný, podobný.

gemibundus 3. = gemebundus.
geminátič, čnis, f. zdvojení.
geminó 1. zdvojiti, opakovati; spojiti

ve dvojici, pářiti: —atus 3. dvojná
sobný, dvojitý.

geminus 3. a) společně narozený; —i,
orum, m. dvojčata, blíženci (fratres).
b) dvojnásobný, sdružený, spojený,
dvojtvarý. c) stejný, podobný.

gemitus, is, m. Ilkání, vzdychání,
úpění; dunění.

gemma, ae, f. 1. poupě, pupen. 2.
drahokam, věc z něho vytvořená:
pohár, pečetní prsten a |. 3. perla.

gemmárius, 7, m. brusič drahokamů,
klenotník.

gemmátus 3. —gemmeus 3. draho
kamy zdobený, z drahokamů vy
tvořený.

gemmifer, a. um perlonosný.
gemmó 1. a) pučeti. b) býti posázen

drahokamy.
gem6, ur, itum 3. a) úpěti, lkáti,

vzdychati, naříkati; o zvířatech;
smutně bučeti, smutně cukrovati a
pod.; vrzati, skřípati, činčeti a j.
b) g. algd nad něčím Ikáti; oplaká
vati.

Gemoniae, rum, f. (scalae) schody
na sv. Kapitolia.

gena, ae, f. v plur. líce, tváře, oči,
oční důlky.

Genava, ae, f. nyn. Zeneva.
geneálogus, 7,m. [ř.) genealog, rodo

pisec.
gener,. 7, m. zeť, švakr.
generális, e, m. (genus) rodový, vše

obecný.
generálitás, f.

veškerost.
všeobecnost,
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generátim 1. po třídách, rodech. cendi řečnický sloh, g. vivendizpů
2. všeobecně. sob života; id. g. alia jiné věci toho

tgenerátio, onis, f. plození; *vznik, druhu. b) věc, látka, stránka věci.
pokolení. *seodesia, ae, f. zeměměřičství,

generátor, oris, m. roditel, předek.
generč 1. ploditi, tvořiti.
*generčsitás, atis, f. urozenost.
generósus 3. šlechtický, urozený;

velkomyslný, ušlechtilý; *m. šlech
tic, urozený muž.

genetivus 3. vrozený, rodový; pů
vodní.

genetrTx, řcis, f. rodička, matka.
geniális, e 1. geniovi zasvěcený; sva

tební, manželský. 2. radostný, utě
šený, rozkošný; —iter vesele.

geniculátus 3. (genu)kolínkatý, uzlo
vltý.

genista, ge, f. kručinka, janovec.
genitális, e k plození patřící, plodící,

rodící; dies g. narozeniny.
genitor, oris, m. ploditel, otec.
genius, iT, m. 1. strážný duch člo

věka istátu, obce; duch vůbec. 2. mé
vlastní, mé milé „Já““; indulgere
genio přáti si.

gěns, gentis, f. 1. a) rod, —ina, poto
mek rodu. b) kmen, národ, poko
lení; gentes cizí národy oproti ŘÍí
manům; ius gentium právo mezi
národní; ubi gentium sumus kde jsme
na světě? 2. rod, druh; kraj, země;
*3. mužstvo, vojsko.

genticus 3. kmenový, národní.
gentilicius 3. rodový, rodu přísluše

jící.
gentřlis, e 1. k témuž rodu patřící,

člen téhož rodu, příbuzný. 2. k té
muž kmeni patřící, národu vlastní;
subst. m. krajan, pohan.

gentrlitás, atis, f. rodové příbu
zenství.

gend, ds, n. koleno; —a ponere ohý
bati kolena.

Genua, ae, f. nyn. Janov.
genuália, ium, n. nákolenice.

1. genuTnus 3.genus] vrozený, přirozený, prav
2. genufnus 3. (cena) lícní.
genus, eris, n. 1. rod, původ; materno

genere po přeslici; rodina, uroze
nost, potomstvo, potomek. 2. po
kolení, národ, kmen, pohlaví; druh,
třída, plémě. 3. a) rod — druh;
ráz, povaha, jakost, způsob; g. di

geodesie.
gečgraphia, ae, f. [ř.] zeměpis.
geometrés (geometra), ae, m. [ř.]

zeměměřič.
[ř.]gečómetria, f.

měřictví.
geometricus 3. [ř.] měřický, z mě

řictví; —ca, orum, n. = geometria.
*geržria, ae, f. nosička, chůva.
Germalus (Cermalus), T,m. sz. část

Palatia.
GermánT, orum, m. Germáni; země

Germania, ae, f. Germanus 3. Germa
nicus 3. germánský (i jako čestné
příjmení).

germánitás, otis, f. bratrství, se
sterství, příbuzenství.

1. Germánus 3. germánský.
2. germánus 3. a) rodný, vlastní;

—us,7,m. vlastní (rodný) bratr, —a,
ae, f. sestra. b) pravý, skutečný.

germen, inis, n. zárodek, výhonek,
pupen; *potomstvo, g. militare ry
tířstvo.

germině 1. pučeti, vyrážeti; tdávati
vzrůst, roditi.

gerč, gessi, gestum 3. 1. a) nésti,
nositi, míti na (v) sobě, u sebe:
vestem, nomen. b) nésti = ploditi,
chovati, i imicitids. 2. míti, cho
vati, projevovati vlastnost, cit,
smýšlení a pod.: vocem, corpus, ini
micitias, animum fortem, mores;
personam alcis g. hráti něčí vroli;
super fortunam animum g. vypínati
se nad svůj stav; animo (algd) gerere
nějak smýšleti, morem alci g. vy
hověri, býti po vůli. 3. a) konati,
prováděti, vésti, říditi; ger? díti se,
stávati se; res gestae (—gesta, orum)
činy, zvl. válečné, vynikající, res
gerendae veřejná činnost; g. consu
latum, magistratum zastávati; bellum
g. válku vésti, rem g. míti velení,
bojovati, jmění spravovati; rem
comminusg. bojovati zblízka, eminus
z dálky. b) se gegere vésti si, počí
nati si, chovati se, pro cive jako
občan; bene se g. v bitvě se dobře
držeti.

tgerrae, drum, f. maličkosti, žvásty.

(země-)
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eerulus, 7, m. nosič.
tgerůsia, ae, f. radnice.
Gěryčn, onis, m. trojtělý obr na

ostrově Erythei (Erythěa, ae, f.)
u Gad.

gestámen, inis, n. 1. kroj, odění, bře
meno, ozdoba. 2. nosítka, pohovka.

gestátič, onis, f. nesení, vyjížďka,
procházka.

gestator, oris, m. nosič; *podložka.
1. gestič, čnis, f. (gero) konání, pro

vádění.
2. gestlo, Ivř (IT) — 4. a) rozpustilé

kousky konati, veselici se, jásati.
b) g. algd náruživě si žádati, po
něčem toužiti.

gestitě 1. nosívati.
gesto 1. nositi, mívati.
gestus, js, m. 1. držení, poloha(těla).

2. posun(-ek), pohyb; g. orationis
figura řečnická.

Gětae, rum, m. thrácký kmen Geto
vé při Dunaji; sing. Geta (Getěs), ae;
Geticus 3. getský, thrácký; *Getae
značí i Gotové, později l Turci. Ge
ticus gotský, Getica dějiny gotské.

Gigantěs, um, m. Giganti; —těus 3.
gigantský, obrovský.

gigno, genuř, genitum 3. a) ploditi,
roditi, nésti, vydávati; gignentia,
ium, n, plodiny, rostlinstvo; v pass.
vznikati.b) prožíti, způsobiti, zaviniti.

ghvus 3. světležlutý, plavý.
gingTva, ae, f. dáseň.
glaber, bra, brum hladký, holý, bez

vousý.
glaclális, e ledový.
glaciěs, e7, f. led; g. lubrica náledí.
glacič 1. proměniti v led; v pass.

zmrznouti.
gladiátor, oris, m. 1. šermíř; —€s

dare dávati hry gladiatorské; —ori
bus o hrách g. 2. úkladný vrah.

gladiátorius 3. gladiatorský; —afa
milia tlupa gladiatorů; —orium, iř,
n. mzda g—ů.

gladiátůra, ae, f. povoláníšermířské.
gladius, iT,m. 1. meč; —um stringere,

ducere tasiti, recondere zastrčiti; ad
—osredire sáhnouti k mečům, —ils
rem gerere meči bojovati. 2. vražda
smrt.

glaeba, ae, f. (gléba) hrouda, kus;
pole, role.

*Glagoliticus 3. hlaholský.
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glandifer, a, um žaludy nesouci.
gláns, dis, f. 1. žalud. 2. voj. metací

koulo.
glárea, de, f. křemen, štěrk; kame

nitá půda.
gláreósus 3. křemenitý;

oblázky.
Glaucis, idis f. jméno psíčka.
glaucšma, atis, n. bělmo, oční zákal.
Glaucus, T, m. 1. syn Sisyfův; 2.

vůdce Lyčanů před Trojou. 3. rybář
v mořského boha proměněný.

glaucus 3. modrošedý,sivý.
glesum (glaesum, glessum), 7, n.

jantar.
glisco — — 3. vzrůstati, vzmáhati se,

přibývati; tplanouti touhou.
globosus 3. kulatý, kulovitý.
globus, 7, m. koule, kotouč; shluk,

dav, zástup; „„klika“*(cligue); *kou
le z pušky, děla a pod.

glomero 1. a) sbaliti, svinoutl, za
kulatiti, nahromaditi; annus glome
rans oběh roku. b) stlačiti, stÍsniti,
srazitl; v pass. shluknouti se.

glomus, eris, n. klubko.
glória, ae, f. 1. sláva, čest, pocta,

ozdoba; g. dicendi sláva řečnická:
slavný čin. 2. touha po slávě, cti
žádost; pýcha, chlubivost.

gloriatio, čnis, f. honosení se něčím.
*glorifico 1. oslavovati.
glóoriola, ae, f. trocha slávy.
glórior 1. chlubiti se, honositi se.
glóriosus 3.slavný, honosivý, chlubný.
g!iibě, ps?, ptum 3. loupati.
eliaten, inis (glůtinum, T),n. klih, lep.

—a sdxa

glitino 1. lepiti, pevně pojiti.
tglitinosus 3. (glůtináns, antis) kli

hovatý.
gnárus 3.a) znalý, vědomý;b) známý.
Gnaeus, 7,m. římské předejmení.
gnáta, gnáti, gnávus, gnavitera |. viz

nata, nati, navus, noviter.
gněmóon, onis, m. ukazatel na sluneč

ních hodinách. :
Gnosus (Gněóssus, Cnossus), 7, f.

sídlo Minoovo na Krétě; Gnoósiacus
3. Gnósius3. krétský; Gnósias,adis=
Gnósis, idis, f. Kréťanka (Arladne);
GněóssirKnossané.

Gomphi, orum, m. město v Thessalil;
Gomphěnsés, jium, m. Gomfané.

Gordium, /T, n. město ve Frygii.
Gorglás, ae, f. sofista Gorgias.
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Gorg8, onis (ds), f. Gorgo(-na), zvl.
Medusa; Gorgoneus 3. Gorgonin;
—ea venena jedovatí hadi.

Gortyna, ae, f. město na Krétě;
Gortynius 3. Gortýniacus 3. gortyn
ský, krétský; Gortyniř Gortyňané.

gorytus víz corytus.
grabátus, 7, m. lehátko.
Gracchus, 7 příjmení římské; Grac

chůnus 3. grakchovský.
gracilis, e hubený, suchý; štíhlý,

jemný, něžný; prostý, neozdobný.
gracilitás, atis, f. hubenost, štíhlost.
gráculus, I, m. kavka.
gradátim krok za krokem, stupeň po

stupni, postupně, ponenáhlu; podle
ceny, hodnosti.

gradior, gressus sum 3. kráčeti, jíti.
Gradivus, 7,m. příjmí Martovo.
gradus, ús, m. krok; —uminferre po

kročiti v před, referre jíti zpět,
couvatl, conferre sraziti se, addere
přidatl do kroku. 2. postoj, posta
vení; in gradu v pevném postoji;
gradu depellere, movere, de g—i
deicere z pevného postavení vy
tisknouti. 3. stupeň, schod, v plur.
schody, žebřík. 4. hodnost, důsto
jenství g. senatorius; per gradůs po
stupně.

Graecia, ae, f. Řecko. Graecus 3.
řecký; Graeci, črum, m. Řekové

graecor 1. po řecku (změkčile) žíti.
Graecostasis, is, f. budova v Římě

vedle kurie.
Graeculus 3. řecký, Graeculus, 7, m.

Řek, pohrdlivě.
GralT, orum, m. = Graecř, Graius 3. =

Graecus.
Graioceli, orum, m. horský nárůdek

v Alpách.
Gráiugena, de, m. rodem Řek.
grámen, inis, n. drn, trávník; bylina,

rostlina.
grámineus 3. travnatý, z trávy,

z drnu; —eahasta bambusový oštěp.
*gramma,atis,n.1písmeno.2.gram.
*grammaticulum, 7, n. mluvnické

pravidlo.
grammaticus 3. (ř.) gramatický,

mluvnický; —a ars věda mluvnická,
jazykověda (= —a, órum, n.);
—icus, T,m. gramatik, jazykozpytec,
literární historik.

gránária, orum, n. sýpka, špýchar.

156 gratia

granátum, 7, n. (málum) granátové
jablko.

grandaevus 3. starý, letitý.
grandesco — — 3. růsti.
grandifer, a, um výnosný.
grandiloguus 3. slavnostně mluvící,

chlubivý.
grandis, e 1. veliký, mohutný,silný;

€. pecunia mnoho peněz, g. epistula
dlouhý dopis. g. natu starý. 2. zna
menitý, významný, důležitý. 3.vzne
šený, slavnostní.

granditás, dtis, f. vznešenost.
grandiusculus 3. dosti veliký.
grandě, inis, f. krupobití, kroupy.
gránifer, a, um zrna nosící.
gránum i, n. zrno, jádro.
graphis. idis, f. (graphium, T, n.) pi

sátko, rydlo, kamének ku psaní,
*tuha, tužka; rýsovací péro.

grassátor, oris, m. tulák, pobuda.
grassor 1. (srv. gradior) 1. kráčeti,

choditi, toulati se. 2. řáditi, jednati,
zvl. nepřátelsky; g. veneno sáhnouti
k jedu.

*gratábundě velmi mile.
grátě rád, vděčně.
grátes (nom.akus.) f. dík(y); g. agere,

habere vzdávati, referre. persolvere
splatiti, decernere ustanoviti dě
kovnou slavnost.

grátia, ae, f. 1. vděk, půvab, krása;
Gratiae, črum, f. bohyně půvabu.
2. a) obliba, přízeň, vážnost, vliv;
g—am inire ab alguo získati něčí
přízeň; mihi est g. jsem oblíben;
algm in g—a ponere učiniti oblíbe
ným. b) přátelství, láska; g—am
inire, in g—am redire cum alguo
smířiti se s někým, in g—am resti
tuere, reducere přízeň opět zjednati;
cum g—i ochotně, cum bond g—3
ve vší dobrotě. c) laskavost, milost,
*svátost; g—am dicendi facere do
voliti mluviti, g—am delicti facere
prominoutl. d) vděk, vděčnost, dík;
dis gratia chvála bohu! alcí g—am
debere býti povinen díkem; g—am
habere. —as agere srv. grates; —am
referre, persolvere odvděčiti se; —am
ferre dojíti uznání.

grátiá předl. za slovem pro, k vůli
patris, meá g—á; verbi g.na příklad,
eď g. proto; grátlis —grátis za
díky, zdarma.
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grátificátio, onis, f. laskavost, daro
vání.

grátificor 1. od(za)vděčovati se; da
rovati, obětovati; přispívati.

grátiósus 3. oblíbený, vítaný, milý;
—0sa missič z milosti udělený. b)
ochotný, laskavý.

*grátitudo, inis, f. vděk, laskavost.
grátor 1. blahopřáti, štěstí přáti; dě

kovati, děkovnou slavnost konati.
grátuito zdarma, jen tak.
grátuitus 3. nezištný, dobrovolný,

bezplatný; bez účinku, marný.
arátulabundus 3. blahopřející.
grátulatio, onis, f. 1. projev radosti,

radost. 2. blahopřání. 3. díků činění,
děkovná slavnost.

grátulor 1. 1., = grátor 1. 2. rado
vati se z něčeho (re) a děkovati
za to.

grátus 3. a) půvabný, milý, drahý;
příjemný, vítaný, oblíbený, chutný;
—um facere alci zavděčiti se, vhod
něco učiniti. b) vděčný.

*gravámen, ' is, n. tíha,
stížnost.

gravanter, graváté stěží, nerad; non|
(haud) g. ochotně, rád.

gravatim = gravanter.
gravěedinosus 3. trpící rýmou.
gravéděo,inis, f. rýma, chřipka.grave-olens,entissilně| vonící,

páchnoucí,
gravěsco — — 3. stávati se těžším,

horšiti se.
graviditás, atis, f. těhotenství.
gravidó 1. oplodniti. *gravidor = gra

vidus sum.
gravidus 3. a) těhotný, březí. b) plný,

obtížený.
gravis, e 1. a) těžký, terra úrodná,

cibus těžko stravitelný; des grave
peníze staré váhy; milesgravis arma
turae těžkooděnec, g. lacertus pád
ný, £—e pretium vysoká cena. b)
vážný, závažný, důležitý, významný,
ictus pádný; g. sententia obsažná,
jadrná; res gravissima věc velmi dů
težitá, hlavní; g. vox hluboký, —e
odium, g—es inimicitiae prudký. 2.
pass. a) obtížený, stísněný; aetate,
morbo g. mdlý, zesláblý; b) — gra
vidus. 3. akt. a) tížící, tísnící, obtíž
ný, autumnus nezdravý; g. aestas
letní vedro, b) krutý, prudký, přís

břímě,

ný, bolestný, tvrdošíjný; protivný,
odporný odor, virus.

gravitás, dtis, f. 1. a) tíže, váha, bří
mě; g. navium těžkopádnost, anno
nae drahota obilí. b) důležitost,
význam, vážnost, důstojnost. 2.
těžkost, slabost, zemdlenost. 3.
tíha, pádnost; krutost, přísnost, ne
zdravost, odpornost.

graviter 1. těžce, ztěžka; pádně,
prudce, rázně; o zvuku: hluboce,
temně. 2. tvrdě, přísně, důrazně;
vážně, důstojně; nepříjemně, od
porně.

gravo,a)tížiti, zatěžovati.b) těžkým,
horším činiti,

gravor 1. těžce nésti, stěžovati si,
reptati; zdráhati se, nerad konati.

gregalis, e (grex) 1. ze stáda; přísluš
ník, druh. 2. obyčejný, prostý miles.

gregárius 3.—gregalis2
gregatim v houfech, tlupách.
gremium, i7, n. klín, náruč; lůno,

nitro.
gressus, is, m. krok, chůze; —um

ferre kráčeti, inferre vstoupiti, re
ferre jítl zpět.

grex, gis, m. 1. stádo, hejno. 2. zástup,
sbor, rota, družina, kroužek, „,chasa“

*griseus 3. šedý; griseo-fuscénsčerno
(temno) šedý.

*grossities, eř,f. tlouštka; nejapnost,
*grossus 3. hrubý; tlustý: g—um vy

tvrdé y.
grunnio 4. chrochtati.
grunnitus, grundřtus, čs, m. chroch

tání.
grus, uis, f. jeřáb.
Gryneus 3. grynejský; Grynia, ae f.

město v Mysil s chrámem Apollo
novým.

gryps, pis, m. [ř.] noh.
*euardia, de, f. průvod, doprovod;

salva g. bezpečný průvod, ochrana.
gubernac(u)lum, 7, n. kormidlo; ří

zení, správa, vláda.
gubernátio, onis, f. kormidlování;

řízení, správa, vláda.
gubernátor, oris, m. kormidelník;

správce, vladař; fem. —trix, icis.
guberně 1. kormidlo, loď řídici; něco

říditi, spravovati.
*guerilla, ae, f. půtka, svár.
*guerra, de, f, válka, boj.
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gula, ae, f.1. hltan, jícen. 2. labužnic
tví, obžerství.

gulosus 3. hltavý, žravý, žíznivý.
gumia, ae, m. labužník.
+gummi,neskl.smůla, pryskyřice,guma,
gurges, itis, m. 1. vír, hlubina;

summus g. povrch vody; propast.
2. žravost; marnotratník.

gurgulio, onis, m. hrdlo, hltan.
gurgustium, ii, n. .„díra'“, pelech.
gustatus, is, m. chuť.
gusto 1. ochutnávati, okusitl, jísti;

pochutnávací si na něčem algd.
gustus, čs, m. (o)chutnání; chuť; ad

E—um po chuti.
gutta, ae, f. kapka, skvrna.
guttula, ae, f. kapička.
guttur, is, n. chřcán, hrdlo; g. ran

gere zlámati vaz, rumpere zardousiti;
£. rumpere ferro proříznouti.

H
haběna, ae, f. (habeo) 1. otěž, uzda;

—as dare, laxare popustiti, uvol
niti, adducere. premere přitáhnouti;
effusis habenis tryskem. 2. bič, ře-.
men. 3. přen. otěže vlády, vláda,
řízení.

habeo, uj, itum 2.: 1. a) držeti,
nositi; chovati v sobě, míti na (při)
sobě: vestem, gladium; amor, ira,
horror, somnus algm habet jímá.
b) pokládati, míti zač (dvojí akus.,
v pass. dvojí nom.); h. algm hostem,
pro hoste, in hostibus, loco hostis, (in)
numero hostium pokládati za nepříte
le, počítati mezi nepřátele; nihil
pensř h. nedějati si z ničeho svědo
mí; auctoritas magni habetur platí
za mnoho; algm ludibrio h. tropiti
si smích, algd religioni h. dělati si
svědomí, honori klásti si za Čest;
býti nějakého náhledu, míti za to.
c) nakládati, jednati, zacházetí s ně
kým, něčím algm, algd. 2. a) míti
v majetku, v moci, spravovati, uží
vati; amor habenditouha po majetku,
lakota; podržeti, nechati si heredi
tatem; něčím vlástí, ovládati reges
habuere urbem Romam. b) obývati,
bydlici, míti někde majetek Romam,
in Bruttiis habere. 3. a) vůbec mítl;

guttus, 7. m. džbán s dlouhým ten
kým hrdlem.

Gyás (Gyés), ae, m.1.storuký Gigant.
2. Trojan.

Gygés, is (ae), m. 1. král lydský.
2. Trojan. 3. mladík.

gymnasiarchus, 7, m. [ř.] ředitel
gymnasia.

gymnasium, řř, n. [ř.] 1. tělocvíčná
škola, cvičiště. 2. vyšší škola.

gymnastica, de, f. (ars) gymnastika,
nauka o cvičení těla.

gymnicus 3. [ř.] tělocvičný.
gynaeceum (—cřum),7,n. [ř.] ženské

komnaty. .
gypsátus 3. sádrou nabarvený.
*gyro 1. otáčím v kruhu.
gyrus, T, m. [ř.] 1. kruh, okruh,

závit; —ostrahere svíjetlse. 2. kruh,
dráha, obor.

h. dilectum konati odvod, senatum
konati schůzi senátu, pod. censum,
comitia; fidem h. alteri věřití, ratio
nem cum alguo h. účtovati, ale ratio
nem alcis (rei) h. míti zření, ohled
k něčemu; h. iter konati; gratiam,
honorem alci h. prokazovati; h. ordi
nes v řadách se držeti; h. verba
mluvitl, řečniti; detatem, vitam trá
vic; suspicionem habere míti, ale
i býti v podezření, potestatem h.
alcis rei mocí něco vykonatl; ani
mum, in —©hobere míti na mysli,
zamýšleti; něco přijímati, snášeti
egestas facile habetur; impune algd h.
nechati bez trestu. b) něco obsa
hovati, v sobě zahrnovati, míti
vlastnosti, za následek; virtus hoc
habet má tu vlastnost, res fidem
habet dochází víry; působití, buditi
suspicionem, misericordiam. c) moci,
věděti h. pro certo affirmare, non
habeo, guid narrem. d) s part. perf.
pass. neb s adjektivem značí trvalý
stav: olgm habere suspectum míti
v podezření, sollicitum algm
udržovati v nejistotě, persuasum
algd h. býti o něčem přesvědčen.
e) se habere, haberi (míti se) býti,
bene v dobrém stavu; ego me bene
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habeo mám se dobře; sic se res habet
tak tomu jest (=sic habet). f) míti
povinnost, nutnost, musiti adedem
habere tuendam.

habilis, e hodící se, vhodný, schopný,
pohodlný.

habitabilis, e obyvatelný.
thabitaculum, 7, n. přípytek, obydlí.
habitátio, onis, f. bydlení, byt.
habitátor, oris, m. obyvatel.
habito 1. a) bydleti, obývati, algd;

v pass. býti obydlen, za obydlí.
b) nepřech. bydleti, meškati, pro
dlévati.

habitus, čis,m. 1. držení těla, posta
va, vzezření. 2. zevnějšek, šat, kroj;
(duševní) stav, poměry, položení.
3. *mnišské roucho, „,hábit““.

habrotonum viz abrotonum.
hác tudy.
hác-tenus až sem, až potud, tak

dlouho (dalece).
Hadria (Adria), de, f. 1. město

Adria mezi ústím Pádu a Adiže.
2. moře adrlatické; Hadriacus 3.
Hadriaticus 3. adrijský, adriatický
(i Hadrianus 3.); Hadriani, orum, m.
Adrijští.

Haedu:, orum, m. Haeduové, mocný
kmen galský.

haedus, 7,m. kůzle (v plur. dvě hvězdy
v souhvězdí Vozky).

Haemón, čnis, m.
Kreonta thébského.

Haemonia, ae, f.—Thessalia; Haemo
nius 3. thessalský.

Haemus, 7, m. Balkán.
haereč, si, sum 2. a) vězeti, (u)váz

nouti, držeti se, viseti na něčem
re, in re. b) tkvíti, Ipětl, trvati,
zdržovati se; in tergo h. býti v pa
tách. c) přen. uváznouti, do rozpaků
přijíti, zaraziti se; hic agua haeret
zde to vázne!

*haeresiarcha, ae, m. hlava sekty,
arcikacíř.

haeresis, is, f. *sekta nábož., sektář
ství, kacířství; stoica h. stoická fil.
škola (klas.).

*haeretico 1. žíci v kacířství, býti
kacířem.

*haereticus 3. kacířský; m. kacíř.
haesitantia, ae, f. zajíkání, kokta

vost; rozpačitost, nerozhodnost.
haesitatič, čnis, [.—hoesitantia.

Haimon, syn

haesitě 1. váznouti, zajíkati se, kok
tati /ingud h.; kolísati, býti neroz
hodný.

hálěc=allec.
haliaeetos, 7, m. [ř.) mořský orel.
Haliartus, 7, f. město v Boiotli;

Haliartiř Haliartští.
Hailicarnassus (—arnágus), i, f.

dorské pobřežní město v Karli;
Halicarnasseus, T (eos), m. z Hali
karnassu; Holicarnassir, Halicarnas
senses, ium, m. Halikarnasští.

hálitus, ůs, rm.výpar.
halo 1. dýchati, vonětí.
t(h)alucinatio, čnis, f. bezmyšlenko

vité povídání, halucinace.
Halys, yos, m. řeka v M. Asii.
hama, ae, f. džber na vodu.
Hamadryas, adis, f. víla (stromů).
hamatus 3. háčky opatřený, háko

vitě zahnutý.
Hamilcar, aris, m. vůdce kartha

ginský.
Hammón (Ammón), onis, m. bůh

libyjský s hlavou beraní.
hamulus, 7, m. háček.
hamus, 7, m. hák, háček, udice;

nástraha.
Hannibal, alis, m. vůdce kartha

ginský.
Hanno, onis, m. Karthagiňan,
hara, ae, f. chlívek pro vepře.
harena, ae, f. (arena) písek, písčina;

zápasiště.
harenaria, ae, f. pískový důl.
harenósus 3. písčitý.
hariolátio onis, f. hádání, věštění.
hariolor 1. hádati, věštiti.
hariolus 7, m. hadač, věštec.
Harmodiu , iř, m. jeden z vrahů

Hipparchových.
harmonia, ge, f. [ř.] souzvuk, soulad.
Harmonia, ae, f. choť Kadmova.
harmonicus 3.souladný, harmonický;

*h—um lexicum souběžný slovník
několika jazyků.

harpago, inis, m. hák.
harpe,es, f. [ř.] srpovitý meč.
Harpocrates, is, m. egyptský bůh

mlčení; člověk mičelivý.
Harpyia, de, f (v piur.) Harpyje,

půl ptáci, půl ženy.
harundifer, a, um rákos, třtinu ne

soucí.
harundineus 3. třtinový, rákosový;
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h—um carmen píseň pískaná na
rákosovou píšťalu.

harundinosus 3. rákosnatý, bohatý
rákosím.

(h)arundó, inis, f. 1. třtina, rákos(í).
2. věci z něho zhotovené: prut,
udice, brdo u tkalcovského stavu,
násada u šípu, šíp, rákosová hůlka,
plštala; h—e canere hráti na píšťalu;
a Jj.

haruspex,icis,m. hadačze vnitřností
obětovaných zvířat; haruspicinus 3.
haruspický“ -sna, ae, f. umění hádati
z útrob zvířat.

Hasdrubal, alis, m. vůdce kartha
ginský.

hasta, ae, f. 1. hůl, tyč. 2. dřevce,
kopí, oštěp; —am oabicere pozbýti
mysli; sub —a vendere prodati ve
veř. dražbě; ad h—am publicam
accedere účastniti se státní dražby;
hasta přen.—=dražba.

hastatus 3. kopím ozbrojený; —,
orum. m. kopiníci, první řada bitev
ního. šiku; ordo h —us oddělení ko
piníků.

hastile, is, n. ratiště, dřevce, házecí
opl.

"hastilidium, 7,n.
pem; hastilůdo 1.
kovou hru.

haud (hau, haut) ne, ne právě; h.
scio an snad, tuším, asi; h. ignarus
dobře znalý a pod., h. gravanter, gra
vatim bez váhání, ochotně, h. facile
nerad; haud — dum ještě ne.

haudguaguam docela ne, nikterak.
haurič, haus?, haustum 4.: a) čerpati,

nabírati, bráti z něčeno; (vy)pítl,
napiti se; (vy)ssáti, sanguinem pro
lévati; pulverem, terram s-(na)-hra
bati; durum bráti, lucem h. naroditi
se, aiiras dýchati, suspiria z hluboka
vzdychati; strepitum, vocem M. sly
šeti. b) vyprázdniti až do dna,přetrpěti| dolorem,| calamitatem;
dráhu uraziti. c) pozříti, pohltiti,
stráviti, promarniti. d) probodnouti,
proniknouti oculos, corda. e) do
sebe pojímati, vnímaci, chápati.

haustus, us, m. čerpání, napití se,
doušek; hh. harenae hrstka, aguae
načerpaná voda; h. caeli dýchání.

havě, havěto viz avěeo.
hebdomas, adis, f. (*hebdomada,as)

rytířská hra oště
provozovati ta
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[ř.) sedmdní, týden; sedmý den
nemoci.

*hebdomadárius 3. týdenní.
Hebe, es, f. bohyně mládí, číšnice

bohů.
hebeo — — 2. býti tupý, nečinný,

mdlý.
hebes, tis tupý, slabý, mdlý, líný,

slabomyslný.
hebesco — — 3. ochabovati, sláb

nouti.
hebeto 1. otupovati, zeslabovatí.
*hebetido, inis, f. ochablost, slabo

myslnost.
Hebraeus 2. hebrejský, židovský.
Hebrus, 7, m. hlavní řeka thrácká

(Marica); přen. Thráele.
Hecate, čs, f. bohyně měsíce a kou

zel; Hecatěius 3. Hekatin, kouzelný;
fem. i Hecateis, idis.

Hector, oris, m. Trojan Hektor,
Hectoreus 3. Hektorův, trojský.

Hecuba, ae, f. Hekuba, choťPriamova.
(h)edera, age,f. břečťan, v plur. —ové

úponky.
hedychrum, 7, n. (ř.j vonný balsám.
hei, hěla=ej, čia!
Héius, i, m. vážený občan v Messaně.
Helena, ae, f. choť Menelaova une

sená Paridem.
Helenus, 7, m. věštný syn Priamův.
Hěliades, um, f. dcery Heliovy, pro

měněné v topoly.
Helice, čs, f. 1. souhvězdí Velkého

Vozu. 2. město achajské.
Helicon, onis, m. pohoří v Bolotii,

sídlo Mus (Heliconis alumnae, Heli
coniades, um), Heliconius 3. heli
konský.

heliocamTnus, 7, m. [ř.] světnice na
výsluní.

Hellě, čs,f. sestra Frixova, podle ní
nazván Hellespont.

helleborum, 7, n. (—us, 7, m.) [f.]
čemeřice.

Heličspontus, 7,m. Hellespont (Dar
danelly), úžina mořská i krajina při
ní ležící.

helluátič, onis, f. hýření.
hellu6, onis, rn. hýřil, mrhač.
helluor 3. hýřiti (in) re.
helops [ř.] mečoun (ryba).
Hělotae (Hilótae), arum, m. heilo

tové spartští.
helvella, ae, f. zelenina.
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Helvětii, čorum,m. kmen gallský Hel
vetlové; Helvětius 3. Helveticus 3.
helvétský.

Helvidius, a jméno římského rodu.hem aj!
hěmerodromus, 7, m. (nom. plur.

—oe) [ř.] rýchlý posel.
hemicillus, 7, m. [ř.] mezek,
hemicyclium, iř, n. [ř.] polokruh,

—-ovité sedadlo.
hendecasy!llabi, orum, m. [ř.] verše

jedenáctislabičné.
Henna, ae, f. město na Sicilii; Hen

naeus 3., Hennensis, e henský; Hen
něnses, ium, m. Heňané.

*(h)epar, atis, n. játra.
hepteris, is, f. [ř.] loď se sedmi

řadami yesel.
hera, ae, f. paní, hospodyně.
Heraclea, ae, f. jméno města1.v Lu

kanii. 2. v Bithynii,. 3. na Sicilií.
4.v Epiru. 5. u Thermopyl. 6. v Ma
kedonii; Heraclěénsis, e heraklejský;
Heracleenses, ium, m. Heraklejští;
adj.i Heracléotes,ae, m. heraklejský,
Heracléotae, rum, m. Heraklejští;
Hěracléum, ř, n. chrám Herakleův.

Heraclides, de, m. Herakleovec.
Heraclitus, 7, m. filosof "z Efesu,

kol. r .
Hěraea, črum, n. slavnost Heřina.
herba, ae, f. bylina, rostlina, travina;

bylina kouzelná; zelenina; stéblo;
stonek. 2. trávník, drn

*herbárium, 7, n. herbář.
herbesco, bu] — 3. do stébel pučeti.
herbidus 3. travnatý, zelený, v trávě

pučící.
herbifer, a, um travou bohatý.
herbigradus 3. travou se ploužící.
herbosus 3. travnatý.
herbula, ae, f. bylinka.
(h)erc sco — — 3. dědictví děliti.
herctum, 7,n. dědictví; h. ciereděliti.
Herculánum, 7, n. město v Kampanii;

Herculáneus 3., Herculaněnsis, e her
kulanský.

Herculěs, is, m. Hercules, Herakles;
hercules, (me-) hercule, (me-) hercle
při Herkulovi, zajisté, v pravdě;
Herculeus 3. Herkulův, herkulský;
-ea arbor černý topol.

Hercynia silvales Hercynský, jiho
německý Černý les

hěrěditáriůs 3. dědický, dědičný,

zděděný.
hěreditás, atis, f. dědictví, dědická

posloupnost; —em capere, adire
ujmouti se d.

Herennius, 7, m. jméno římského
rodu.

hěres, čedis, m. f. dědic, dědička;
—em facere, constituere, scribere
ustanoviti dědicem; h. secundus n
druhém místě.

heri (here) včera, nedávno.
herifuga, ae, m. pánu utíkající.
(h)erflis, e pánův, panin; *mužský

(„„pánský““).
Hermae, arum, m. hermovky, sloupy

s. hlavou Hermovou.
Hermaphroditus, 7, m. syn Herma

a Afrodity.
Hermathěna, ae, f. sousošíHermaa

Athény; Hermeracles, is, m. sousoší
Herma a Heraklea.

Herměs (Herma), ae, m. Hermes;
hermovka.

Hermione, čs, f. dcera Menelaa a
Heleny.

Hermus, 7, m. řeka v Lydil.
hernia, ae, f. průtrž, kýla.
Hernicí, orum, m. kmen v Latiu;

Hernicus 3. hernický.
Hěróděs, is, m. 1, Herodes judský.

2. filosof, athénský.
Hěrodotus, ř, m. dějepisec řecký.
heróicus 3. [ř.) herojský, hrdinský.
heróina, ae, f.—herois, idis, f. [ř.]

rekyně, polobohyně.
*heroldus, 7, m. herold, hlasatel.
hěres, ois, m. [ř.] rek, polobůh; vyni

kající muž.
heróus 3. [ř.])herojský, epický.
(h)erus, 7, m. pán, hospodář.
Hesiodus, 7, m. básník řecký; Hesio

deus 3. Hesiodův.
Hěsioně, és, f. dcera Laomedonta,

krále trojského.
Hesperus, ř,m. (ř.] večernice; Hespe

rius 3. západní; Hesperis, idis f.
západní, italská; Hesperia terra—=|ta
lie; Hesperid.s, um, f. Hesperidky,

hesternus 3. včerejší.
hetaeria, ae, f.(ř.) sdružení (polit.,

nábož.).
hetaerice, es, f. [ř.] družina.
heu ach! běda!
heus hoj! slyšl
hexameter, tri, m. [ř.] hexametr.
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hexapylon, %,n. [ř.] brána se šesti
vchody.

hexeris, is, f. (ř.) loď sešesti řadami
vesel.

hiátus, s, m. 1. otvor, rozsedlina,
propast; ústa, tlama. 2. přen. chlub
né slibování, chtivost, žádostivost:
v mluvnici: průzev.

Hiber, eris (eri), m., v plur. Hiběrés,
um=Hiberi, črum, m. Hiberové,
hispanský národ při řece lberu
(Hiberus, i, m. nyní Ebro); Hiberus
3., Hibericus 3. hiberský, hispanský.

hibernáculum, 7, m. zimní stan,
v plur. zimní tábor.

hiberno 1. přezimovati.
hibernus 3. zimní, studený; —um

mare bouřlivé; —a, orum, n. (castra)
zimní tábor, zima.

hibiscum, 7, n. [ř.] ibišek.
hibrida (hy-), ae, f. m. míšenec.
1. hic, haec, hoc, zájm. ukaz. 1. tento:

ukazuje a) na 1. osobu: hunc homi
nem mne, hic homo já, haec culpa
tato má vina. b) na osobu či věc
přítomnou: hic S. Roscius, cum hoc
Laelio. c) na osobu (věc) časem pří
tomnou: haec tempora nynější, pod.
hic ordo, mos, hi consules. d) hic —
ille tento —onen (poměrjako v češ

-tině). 2. takový: non veni haec in
foedera, his parentibus natus; hoc
est to jest, totiž; vos, hoc est populusRomanus;| hicine=hic-ne?hicipse
ten právě, hoc často: jen to, totiž
to a pod.

2. hic (hřce) přísl. 1. zde, tu; hic —
il c tu i tam; 2. čas. tu, nato;
3. způs. a tu, za těch okolností.

hiemális, e zimní, bouřlivý.
hiemoó 1. a) přezimovati: b) býti

bouřlivý
Hiempsal, alis, m. £. král numidský

a mauretanský; 2. syn Micipsův.
hiems, mis, f. zima; hieme v zimě;

zimní počasí, bouře, nepohoda.
Hieró (—ón), onis, m. 1. samovládce,

2. král syrakuský; Hierónicus 3. Hie
ronův.

thieroceěrýx, ycis, m. hlasatel při
posv. úkonu, oběti a pod.

Hierosolyma, órum,n. Jerusalem.
hilarésco 3. rozveseliti se.
hilaris, e (-us 3.) veselý, radostný.
hilaritás, dtis, f. veselost, veselá mysl.

hilaró 1. rozveselovati.
hilla, ae, f. klobásek.
hřlum, 7, n. maličkost; negue h. ani

dost málo.
Himera, ae, f. město na sev. pobřeží

Sicilie.
hinc, přísl. 1. míst. odtud, s této

strany; hinc —illinc sté i oné strany
zde — tam. 2. čas. od té(to) dody,
na to, potom. 3. příč.odtud= proto.

hinnitus, ds, m. řehtání, ržání.
(h)innuleus, 7, m. jelínek, laňka.
hió 1. a) otvírati se, rozvírati se,

zeti; ústa otvírati, šklebiti se, míti
otevřenou ránu. b) hltati, po něčem
dychtiti. c) o řečníku: býti nesou
vislý, trpěti průzev; hidns dychtivý.

hippagogi, orum, f. (ř.] lodi k pře
pravě koní.

Hipparchus, 7, m. syn Peisistratův.
Hippi s, ae, m. 1. syn Peisistratův;

2. sofista z Elidy.
Hippo, onis, m. jméno několika měst.
hippocentaurus, 7, m. [ř.) kentaur.
Hippocratěs, [s, m. slavný lékař

z Kou. (V. stol. př. Kr.).
Hippocrene, es, f. pramen na Heli

koónu.
Hippodamáé, es (Hippodamia, ae),

f.1. choť Pelopova; 2. choť Peiritho
vova.

Hyppolytě, es, f. 1. královna Ama
zonek; 2. choť Akastova v lolku.

Hippolytus, ©,m. syn Théseův,
hippomanes, is, n. [ř.] sliz klisní;

výrůstek na čele hříběte.
Hipponax, actis, m. skladatel břit

kých satir (6. stol. př. Kr.j; Hippo
ngcteus, i, m. (versus) choliamb.

Hippotaděés, ae, m. potomek Hippo
tův (Aiolos).

hippotoxotae, arum, m. [ř.] jízdní
lučištníci.

hřr n. (neskl.) ruka.
hircrnus 3. kozlí, z kozlí kůže.
hircus, i, m. kozel; zápach pod paždí;

— um olere páchnouti kozlem.
hřrnea, de, f. nádoba na tekutiny;

přen. piják.
hirsiútus 3. ostnatý, srstnatý, kostr

batý, drsný, ježatý.
hirtus 3. štětinatý, ježatý, chlupatý,

drsný, s hustou vlnou.
hirůddě, inis, f. pijavice,
hirundě, inis, f. vlaštovka.



hTsco 163 horri-fer

hisco — — 3. rozvírati se, otevříti
ústa, promluviti.

Hispáni, orum, m. Hispanové; Hispa
nia, ae, f. Hispanie; Hispanus 3.,
Hispaniensis, e hispanský.

hispidus 3. drsný, zarostlý.
Hister (lster), trř, m. dolní Dunaj

historia, ae, f. [ř.] 1. badání, vědění;
2. vypravování, pověst, báje. 3. děje
pis, dějepisné dílo; cestopis a pod.

historicus 3. [ř.] dějepisecký, -us, 7,
m. dějepisec.

*historiographus, 7,m. historiograf.
Histri (Istr.),orum, m. Istrové,Istri

ané; Histria (Istria), ae, f. Istri ;
Histricus 3. istrijský.

histrió, čnis, m. herec; -onalis. e
herecký.

hiulcus 3. (hio) rozpraskaný, nesou
vislý, rozevřený.

hoóc—=hic sem, na toto místo.
hodié (hoc die) 1, dnes, ještě dnes,

podnes, dosud. 2. nyní, okamžitě.
hodiernus 3. dnešní.
holus viz olus.
Homeěrus, 7, m. básník Homér; Ho

mericus 3., Homěriacus 3. homérský.
homi-cída, de, m. (caeďo) vrah,

mužebijce.
homi-c dium, i7, n. vražda.
*homilia, ae, řeč před lidem,

kázání.
homě, inis m. 1. člověk, rozumnýčl.

h-em tollere, exuere odložiti lidskost,
podobu lidskou; post h-um memo
riam po paměti lidské. 2. muž,
chlap; homineslidé (domácí), rodina,
pěší vojíni; homo Romanus Říman,
homo novus povýšenec; 3. on: aiunt
hominem respondisse, homo se eiecit;
inter — es esse býti naživu, stýkati
se s lidmi.

homullus, 7,m. = homunculus, 7,m.
človíček.

homuncio —homullus.
honestas, dtis, f. 1. čest, čestné po

stavení, důstojenství; v plur, vyzna
menání. 2. poctivost, vážnost, úcty
hodnost.

honesto 3. poctívati, vyznamenávati;
cti, lesku dodávati.

honestus 3. a) ctěný, vážený, cti
hodný; —oloconatus ze vznešeného
rodu; —ř, orum, m. lidé vznešení,

vážení. b) (po)čestný, ctnostný,
důstojný.c) ušlechtilý, krásný; —um,
ř, n. čest, ctnost, mravnost.

honor (honós), oris, m. 1. a) čest,
úcta, pocta, vážnost, sláva; honorem
alci habere, dare, reddere, praestare
čest, poctu prokazovati; honoris
causá nominare s úctou, h—is ergo
pro vyznamenání; honorem praefari,
dicere říci něco ,,s odpuštěním““;
h. non praef., dicere říci bez obalu.
b) chvála, pocta pohřební. 2. a) vy
znamenání, hodnost, čestný úřad,
důstojenství; amplissimus h. konsu
lát. b) obět, slavnost. c) čestný dar,
cena, odměna; summus h. triumf.
d) půvab, okrasa, ozdoba.

honorábilis,e —honorárius 3.čest
ný, ke cti sloužící, vážený.

honorátus 3. čestný, ctěný, vážený,
důstojný.

*hončrifico 1. poctíti, uctíti.
honori-ficus 3. čestný, uctivý.
honorě 1. ctíti, poctívati, vyzname

nati, oslavovati, míti v úctě.
hončrus 3. čestný.
hora, de, f. 1. hodina; guota hora est?

kolik jest hodin? in horam vivere
ze dne na den, in horam (—as) ho
dinu co hodinu; horae — hodiny
(nástroj). 2. čas (denní), roční po
časí; *horae klášterní „„hodinky““

*horárium, 7, n. hodiny (stroj).
Horátius, 7, m. jméno říms. rodu.
hord(e)áceus 3. ječmenný,
hordeum, 7, n. ječmen.
hornotinus 3. — hornus 3. letošní.
horologium, i7, n. [ř.] hodiny.
horrendus 3. a) strašlivý, hrozný.

b) ctihodný, podivuhodný.
horreo, u! —2.a)ježitise, býtidrsný,

vzhůru státi, trčeti. b) algm, algd
(i absol.) děsiti se, báti se, chvěti
se. c) s úžasem hleděti na někoho.

horréěsco, horruř — 3. zježiti se,
leknouti se.

horreum, 7,n. stodola, sýpka; včelín,
úl.

horribilis, e strašný, hrozný.
horridulus 3. trochu drsný.
horridus 3. a) ježatý, drsný, do výše

trčící; corpus —umzanedbané. b)ne
vzdělaný, divoký. c) prostý, ven
kovský; hrozný, strašný.

horri-fer, a, um studený, děsivý.
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horri-fico 1. děsiti.
horri-ficus 3. strašlivý, děsný.
horri-sonus 3. strašně znící,
horror, oris, m. 1. mrazení, chvění.2.

hrůza (posvátná), děs.
hortámen (—mentum, T), inis, n.

pobídka, (prostředek k) povzbu
zení.

is. f.hortátič
bídka.

hort .tor, oris, m. povzbuzovatel.
*hortátorius 3. povzbuzující.
hortátus, us, m. povzbuzení, napo

menutí,
Hortensius, 7, m. jméno říms. rodu.
hortor 1. povzbuzovatl, vybízeti. na

pomínati.
hortulus, 7,m. zahrádka, v plur. sady.
hortus, 7, m. zahrada, přen.zelenina;

v plur. sady; tpřen. | nestyda.
hospes, itis, m. (fem. —ita, ae) host,

cizinec, pohostinný přítel,

povzbuzení,

hospita terra pohostinná; hostinský,
f. hostinská.

hospitális, e hostinný, pohostinský;
luppiter h. = ). jako ochránce po
hostinství; caedes h. vražda na po
hostinném příteli; cubiculum h—e
hostinský pokoj: *hospitale, is, n
nemocnice, špitál; *campus Hospi.
t -Jensis Špitálské pole.

hospitáalitás, atis, f. pohostinnost.
hospitium, i , n. 1. pohostinství, po

hostění, hospitió ac— (re—, ex—)
cipere pohostínsku přijmouti. 2. po
hostinný dům, hostinec.

*hospitor 1. býcihostem, bydliti u —.
hostia, ae, f. obětní zvíře, žertva;

*obět, hostie.
hostiátim, vlz ostiátim.
hosticus 3. nepřátelský; —um, 7, n.

území nepřátelské.
hostilis, e nepřátelský; nepříznivý;

—ia. ium, n. nepřátelství, nepřá
telské činy.

HostTlius, 7, m. jméno říms. rodu.
hostis, is, m. f. 1. cizinec, tlzinka.

2. nepřítel (zvl. vnější), protivník,
HS zkratka sestertius.
hic (hoc) 1. sem, hůc—illůcsem —tam.

2. k tomu.až tak daleko; hucusgue
až sem.

hiimáně lidsky. mírně,
hůimánitás, atis, f. 1. povaha lidská,

po-.

pocest-.
ný; člověk něčeho neznalý; hostitel,

lidství, člověčenství. 2. lidskost,
mírnost, laskavost. 3 jemné vzdě
lání, slušnost, ušlechtilost; studia
—datisušlechtilé snahy.

hůmániter = hůmánitus po lidsku,
lidsky; mírně, přátelsky.

himánus 3. a) lidský; res h—ae =
hůmona, orum, n. lidské osudy, leges
h—ae zákony lidskosti. b) lidu
milný, laskavý; vzdělaný, ušlechtilý,
zdvořilý.

hiimátiě, onis. f. pohřbívání.
(h)ůmecto 1. svlažovati. navlhčovati.
(hlimeč — — 2. býti vlhký; —ěns,

entis vlhký; hůmentia. ium, n. vlhko,
močál. .

(h)lumerus, 7, m. rámě, v plur. plece.
(h)iměsco — — 3. zvlhnouti.
(h)umidus 3. vlhký, mokrý; —um,

7, n. močál, bažina.
(h)imifer, a, um. vlhkost přinášející.
*humiliátič, onis, f. ponížení, sníže

nost.
*humilio 1. ponižuji.
humilis, e 1. nízký, nízko ležící,

mělký. 2. nízký rodem, postavením,
sprostý, nepatrný. h. cultus prostý
způsob života. 3. a) mravně nízký,
sprostý. b) ponížený, pokorný.

humilitás, atis, f. nízkost (i rodu);
nepatrnost, ponftenost.

humó 1. pohřbívati.
(h)imor, oris, m. vlhkost,

šťáva, mok.
humus, 7, f. země: 1. a) prsť, půda

b) krajina. 2. přen.a) prach zemský,
nízkost vitare humum. b) podsvětí;
hum na zeml (kde?), humum na
zem(i) (kam?), humo se země (na
zemi); humo tenus (až) na zem.

*Hussiticus 3. husitský.
Hyacinthus (—os), 7, m. stičný mla

dík Apollonem usmrcený a v kvě
tinu proměněný.

hyacinthus, *iacinthus, 7,m. 1.hya
cint. 2. *křemičítanzirkoničitý.

Hyaděs, um, f. Hyady, sedmihvězdí
v hlavě býka; při jelich západu na

stávalodeštivé počashyaena, ae, f. [ř.] hye
hyalus, 7,m. [ř.] sklo; colorh —Izele

navá.
Hybla, ae, f. hora sicilská, proslulá

včelařstvím; Hyblaeus 3. hyblejský:
Hyblěnsés, jum, m. Hyblané.

vláha,
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hybrida viz hibrida.
hydra, ae, f. [ř.] vodní haď, saň;

obluda podsvětní.
hydraulus, T, m. [ř.] vodní píšťala,

v. varhany.
hydria, ae, f. [ř.] džbán na vodu.
*hydrius 3. vodní, vodárenský.
hydropicus 3. [ř.] vodnatelný.
hydróps, pis, m. [ř.]) vodnatelnost.
hydrus, T. m. [ř.] (vodní) had.
*|Hygieině, es, f. zdravověda.
Hylás, ae. m. průvodce Herakleův.
Hyllus, 7, m. syn Heraklea a Dela

neiry.
Hyměn, is. m. [ř.] bůh sňatku; sva

tební píseň.
Hymenaeus, 7, m. svatební píseň

| bůh sňatku; svatba, sňatek.
Hyměttus, T,m. pohoří artické, bo

haté mramorem a medem; Hy
mettius 3. hymettský.

*hymnizó 1. chválu něčí, chvalozpěv
zpívám.

hymnus, 7, m. chvalozpěv, hymnus.

lacchus, 7, m. [ř.] příjmení Diony
sovo; přen. v'no.

iaceo, u? — 2. a) ležeti (na loži,
ů stolu, nemocen); graviter i. ležeti
těžce nemocen; ležeci mrtev, pře
možen, v troskách, na hromadě;
iacens nemocný, přemožený,v tros
kách, mrtvý, padlý. b) býti ubyto
ván; míti sídla, býti položen, roz
kládati se. c) i. in luctu, in oblivione
býti pohřížen, in víno býti oddán.
d) ležeti uvolněn (crines), nepo
všimnut, ležeti ladem; iacens ma
látný, ospalý, sklíčený, bezmocný,
bez významu, nečinný.

jacinthus viz hyacinthus.
lacič, iécř,iactum 3.: 1. házetl, vrhati,

metati, (vy)mrštiti; oscula I. posí
lati, se j. vrhati se. 2. nahazovati,
stavěti molem, oggerem, vallum;
vydávati, nésti poma, rozsévatl se
mina. 3. a) předhazovatl, pronášeti
crimen, probra, minas. b) prohoditi,
zmíniti se, chvástati se něčím algd.

iactáns, antis chlubivý, honosivý.
Jactantla, ae, f. chlubivost, honosivost.

HyperborěT, oórum,m. [ř.] Hyperbo
relici, národ na dalekém severu;
H—€us 3. severní.

Hyperides, 4e, m. řečník athénský
(stol. 4. př. Kr.).

Hyperičn, onis, m. titan Hyperlon,
otec Heliův; přen. stunce; Hype
rionis, idis, f. Aurora, jeho dcera.

hypocaustum (—on), 7. n. [ř.] parní
lázeň.

hypocrita (—€s).ae, m. herec; *po
krytec.

*hypodidascalus, T,m. podučitel.
Hypsipyle, es, f. královna na Lemnu;

Hypsipyleus 3. Hypsipylin.
Hyrcáni, orum, m. Hyrkanové, národ

na jv. kaspického moře; Hyrcania,
ae, f. Hyrkanie; Hyrcánus 3. hyr
kánský.

Hyrtacus, 7, m otec Nisův; Hyrta
cides, ae, m. Hyrtakovec.

thyssoópus (hyzopus), 7, f. yzop.
Hystaspěs, is (—7),m. H., otec Da

relův.

lactátič, onis, f. 1. zmítání, otřásání,
pohybování. 2. zakládání si na ně
čem, ješitnost, vychloubání; i. popu
laris domáhání se přízně lidu, i.
animi kolísavost, rozčilení.

lactátor, óris, m. vychloubač.
lactátus, is, m. mávání, házení.
lactitě 1. opět a opět přednášeti,

tvrditi.
iacto 1.: 1. házeti, vrhati, metati, po

hazovati, zmítati cervicem, corpus;
třásti, mávati facem, comam; se i.
vrhati se (dolů). 2. přen. a) řečí
přetřásati, stále o něčem mluviti.
b) se i. chlubiti se, chvástatl se,
roztahovati se. c) in algua re se i.
něčím se zabývati, in re publica
obecními záležitostml.

iactura, de, f. odhození, ztráta, ško
da, ujma; náklad, obět.

lactus, (is,m. hod, vrh, úder,výstřel;
sub teli iactum na dostřel.

laculábilis, e metací.
laculátič, onis, f. metání oštěpem.
iaculátor, oris, m. (fem. —trix, Icis)

střelec, lovec (lovkyně).
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iaculor 1. metati, vrhati, házeti;
cervos honiti, loviti.

iaculum, 7, n. házecí kopí.
lálysus, (—os), ř, f. město na Rhodu;

lálysius 3. rhodský.
iam 1. již, nyní (hned) již. 2. dále,

pak, vskutku; iam-iam a) iiž-již,
brzy-brzy; b) iamiam již hned, již
opravdu; iam cum hned jak, iam
dudum již dávno (dlouho), ihned,
neprodleně; iam inde hned na místě,
iam pr dem již dříve, i. promum již
hned.

iambus, 7, m. [ř.] iamb; báseň iam
bická; —icus 3. lambický.

laniculum, 7, n. = Iniculus, m.
(mons) vrch římský.

lánigena, de, m., f. syn (dcera) Janova.
"7 itor, čris, m. vrátný; i. carceris

žalářník; *kostelník, „fortnýř““.
iánua, ge, f. dveře, vchod; úvod.
lánuarius, iř, m. (mensis) leden.
lánus, 7, m. bůh počátku a vchodu;

ianus, i, m. průchodní oblouk, brá
„ na, přen. tržnice.
lapetus, 7, m. lapetos, otec Promé

teův; lapetionides, ae, m. lapetovec.
lápyx, ygis, m. syn Daidalův, usadivší

se v již. Italii; sz. vítr.
lápygia, ae, f. Apuli

apulský,
larba (—ás), de, m. král mauretanský;
„ larbita, ae, m. Gaetul, Mauretan.
lasius, i7, m. král v Argu; lasides, ae,

m. lasovec; lasis, idis, f. lasovna,
dcera lasiova.

láscon, čnis, m. lason; Idsonius 3. laso
nův.

iaspis, idis, f. [ř.] iaspis; i. fulva topas.
iátral pta, de, m. [ř.] mastičkář.
Iber viz Hiber.
ibi 1. míst. tam, tu. 2. čas. tu, tehdy;

ibi vero tu teprve. 3. v tom případě,
při tom, tím.

ib dem tamtéž; tímtéž, a při tom.
tbis, is (—idis), f. (ř.] ibis.
Icarius, ii, m. otec Penelopin; Icaris,

idis Icariotis, idis, f. dcera Ika
riova.

icarus, i, m. 1. syn Daidalův. 2. Aché
ňan, otec Erigony.

ichneumón, čnis, m. [ř.] ichneumon,
promyka.

tichthyocolla, ae, f. vyza; vyzina,
vyzí klí.

adj. lčpyx

Tc6 (Teio), ici, ictum 3. a) udeřiti,
zásáhnouti, (zvíře) poraziti; foedus
i. smlouvu uzavříti. b) ictus 3. za
sažen, jat, postižen, trápen, zmá
men.

ticon, onis, f. (*icona, ycona, ae)
obraz.

ictus, čs, m. 1. úder, rána, náraz; slu
neční paprsek; i. falsus, caecus,
irritus rána chybná, naslepo; sub
ictum dari octnouti se na dostřel,
upadnouti v nebezpečí. 2. v hudbě:
takt, stopa. 3. rána — neštěstí, ne
bezpečí; moc, síla; uno ictu jedním

„ rázem.
Ida, ae (ide, es), f. pohoří.1.v Troadě.

2.na Krétě; Idaeus 3. idský, fryžský,
„ trojský.
Idalium, iř, n. město na Kypru s kul

tem Venušiným; Idalius 3. idalijský;
Idalie, €s, f. Venuše.

idcirco proto.
idea, ae, f. 1.

obraz, vzor.
Tdem, eadem, idem (is— dem, atd.)

1. týž, táž, též; alter idem druhéjá;
stejný, právě ten (já, ty atd.). 2. do
plňkově: rovněž, zároveňi, spolu i,
právě tak; avšak, a přece.

identidem opět a opět.
ideo proto.
*idioma, atis, n. zvláštnost výrazu,

řeč, nářečí.
idiata, ae, m. [ř.] soukromník;

domec.
tidiotismus, 7, m. zvláštnost mluvy,

řeči
*idololátra (—es), ae, m. modlo

služebník, pohan,

idea. 2. tmyšlenka,

*idololatrřa, ae, f. modloslužeb
nictví, pohanství.

Tdolum, 7, n. [ř.] obraz, představa;
„ duch, strašidlo; *modla.
idomeneus, 7, m. král krétský.
idoneus 3. a) vhodný, pří—, způso

bilý, schopný, náležitý (ad algd,
dat.). b) dostatečný, spolehlivý.

Idůme (Idůimea, ae), és, f. |dumea,
část Palestiny při Mrtvém moři;
Idumaeus 3. palestinský, židovský.

Idás, uum, f. idy, 13. (15.) den v mě
síci; Idibus o idách.

idyllium, iř, n. [ř.] básnička, idyla.
tecur, iecoris (iocineris) n. játra.
iecusculum, 7, n. jatérka.
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*jeiúnális (ieéianabilis),e postní,
ielúnitás, atis, f. lačnost; přen. ne

znalost (artium), suchopárnost(řeči).
ieiúnium, if, n. půst, hlad.
*jeiině 1. postiti se.
ieiunus 3. lačný, hladový;

suchopárný, ubohý.
igitur (za slovem) tedy; zkrátka (a

dobře).
ignárus 3. a) akt. neznalý, netušící,

nezkušený; me ignaro bez mého
vědomí. b) pass. neznámý.

ignávia, de, f. lenost, bázlivost, zba
bělost.

ignávus 3. a) mdlý, malátný, líný,
nečinný, zbabělý; —us, 7, m. zba
bělec. b) mdlobu, malátnost půso
bící.

ignésco — — 3. vzplanouti, chytiti.
igneus 3. planoucí, horký, žhavý;

rychlý jako blesk.
igniculus, 7, m. ohníček, jiskra.
ignifer, a, um ohněnosný.
igni-gena, ae, m. v ohni zrozený.
ignipěs, edis ohněnohý.
ignipotens, entis, m. pán ohně.
ignis, is, m. oheň, plur. strážné ohně:

a) požár, zapálení, pochodeň, blesk,
lesk, hvězda,světlo, praskot ohně,
žár. b) přen. nadšení, láska, vášeň,
hněv; předmět lásky: milenec, mi
lenka. c) o nemoci: zánět; i. sacer
zánět, růže.

ignítus 3. ohnivý, žhavý.
*ignivomus 3. oheň sršící.
ignobilis, e neznámý, neslavný, ne

urozený, z nízkého rodu.
ignobilitás, átis, f. neslavnost, ne

urozenost, nízký původ.
ignominia, de, f. (in—nomen)bezectí,

hanba, potupa; i — čalgm notare
prohlásiti bezectným.

ignominiósus 3. potupný, nečestný,
bezectný.

ignorábilis, e neznámý,
telný.

nudný,

nepozna—=
f. neznalost, nevědomost.

ignorátus 3. neznámý, nepoznaný,
nepozorovaný.

ignoró 1. nevěděti, neznati, nic ne
tušiti, nevšímati si (ignorovati).

ignoósco, novi, nětum 3. odpouštěti,
promíjeti; ignoscendus 3. odpusti
telný.

ignotus 3.a) pass.neznámý, nezvyklý;
—us, 7, m. člověk neznámý,cizinec;
nízký, sprostý. b) akt. neznalý, ne
znající.

Tle viz řlia.
IHerda, ae, f. město v Hispanii.
Tiex, icis, f. dub.
Tlia, ium, n. útroby, vnitřnosti; sla

iny.
Hicet (ire licet) ihned, neprodleně.
+.licétum, 7, n. dubina, doubrava.
Vice (in loco) na místě, ihned.
ilignus 3. dubový. —
lion, (—um), iř,n., Ilios, ii, f. lion,

Troja; Hius3. Iliacus 3. trojský. Ilia,
ae, f. Trojanka, Iliades, ae, m. Tro
jan; Ilienses, ium, m. obyvatelé Ilia.
Ilias, adis, f. a) Trojanka. b) Ilias

„ (Homérova).
Hiona, de (—€, €s), f. dcera Priamova.
II chyia, ae, f. bohyně porodu (Lucina).
il — ve složeninách = in.
il-labefactus 3. neochvějný, pevný.
ilaborátus 3. nezpracovaný,nevzdě

laný.
il-labor, lapsus sum 3. vklouznouti,

vniknouti; zřítiti se.
il-laboro 1. pracovati o něčem.
illác onudy, onde.
il-lacessřtus 3. nedrážděn.
il-lacrimábilis, e nelítostný;

oplakaný.
il-lacrimo 1. (—or 1.) plakati nad ně

čím (dat.), oplakávati.
il-laesus 3. bez úrazu, neporušen.
il-laetabilis, e neutěšený, smutný.
il-lagueč 1. zaplésti (v léčku).
il-laudátus 3. nepochválený, neslav

ný. chvály nehodný.
ille, illa, tllud 1. onen, ona, ono;

hic-ille tento —onen; illud Apollinis,
Solonis a pod. onen známý, slavný
výrok (výpověď, myšlenka); Xeno
phon ille (onen). známý, slavný X.
2. bez důrazu: on, ona, ono; ille
guidem on sice, však, zajisté; illa
onudy, s oné strany, tudy; illinc
odtamtud, od té doby; illo onam,
tam.

iHecebra, ae, f. (illicio)nástraha, vna
didlo.

*illector, oris, m. svůdce.
1. il-lectus 3. (lego) nepřečtený.
2. il-lectus 3. (illicio) přivábený, sve

dený.

ne
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il-lepidus 3. nepěkný, nevkusný, ne
ochotný, hrubý.

*jilex, icissvůdný.
il-l bátus 3. nezmenšený, neporušený.
*iilibens, entis nerad.
$ii-Irberális, e svobodného občana ne

hodný; nízký, sprostý.
ii-ITberalitás, «<tis,f. jednání nehod

né svobodného občana; špinavost,
hamižnost.

41.llie, illaec, illue onen tam, ten
tam; illinc odtamtud, onde, tam;
iHije tam, onam, k tomu.

2.iMHicpřísl. onde, tam.
ši-licio, lex", lectum 3. přilákati, svésti.
šlicitátor, oris, m. kdo na oko při

dražbě přihazuje,
il-licitus 3. nedovolený.
ilico viz ilico.
il-lidě, s7, sum 3. vrážetl, narážetl,

rozbíti.
il-ligo 1.: 1. a) přivázati, upevniti.

b) zaplésti, spoutati; se il. zdržovati
se. 2. přen. zachytiti, zaplésti; bello
do váiky,

il-I mis, e bahna prostý.
šlline viz illic.
il-lině, levř, litum 3. (tillinio 4.) na

mazati, natříti, po—; potáhnouti,
(šat) protkati.

il-líguefactus 3. rozpuštěný, tekutý.
il-litteratus 3. bez vyššíhovzdělání.
illó při ille.
il-lótus 3. (lavo)nemytý,nečistý.
illác při illic.
il-licésco, lčxT

rozednívati se.
il-Iidě, s7,sum 3. a) hráti si, zahrávatí

si s něčím (dat.); smích, žerty si
tropiti, narážky Udělati alci, algm,
algd; b) klamati, podváděti, hano
biti alci, algm; il. pecuniae svévolně
rozhazovati.

il-Iiminate jasně.
*illiminátič, onis, f. osvětlení; osví

cení, -ství.
*illiminátor, oris, m. osvětitel.
il-lúmině 1. osvětlovati, lesku dodati.
ii-lúnis, e bez měsíčního světla.
il-lGsló, čnis, f. posměch, ironie;

*klam, iluse.
il-lastris, e 1. osvětlený, jasný,zářící.

2. výtečný, znamenitý, významný,
vznešený.

Il-lústro 1. a) osvětlovati, na světlo

— 3. zasvitnouti,
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přivésti; v pass. na světlo přijítl;
b) objasniti, vysvětliti, známým či
niti, dodávati vznešenosti; v pass.
stávati se známým.

H-luvies,e", f.špína, nečistota, zátopa,
kaluž, bláto.

Ulyrii, orum, m. IIlyrové;lilyria, ae, f.
nebo /llyricum, ;, n. IIyrie; Ilyricus

„ 3. illyrský; fem. i Ilyris, idis.
Ilus, 7, m. 1. zakladatel Ilia. 2. lulus,

syn Aeneův.
Hiva, ae, f. ostrov Elba.
imáginárius 3. zdánlivý, domnělý;

*fantastický.
imáginátio, onis, f. představa, myš

lenka.
imáginor 1. představovatísi.
imág3, inis, f. 1. obraz, podobizna;

v plur. vosková poprsí předků v atriu
2. přen. vzor; stín, vidina, přízrak,
duch; im. cognitionis zdánlivé vy
šetřování; podobenství; podoba,
vzezření, představa; *,,ukázka““.

imaguncula, ae, f. obrázek, soška.
imbecillitas, atis, f. slabost, malá

síla, nedostatečnost.
imbecillus 3. (—is, e)slabý, bezsíly,

nedostatečný.
im-bellis, e neválečný, nebojovný,

zbabělý, pokojný; slabý; i. cithara
bojů neopěvující.

imber, bris, m. déšť, příval, nepo
hoda, mrak; voda dešťová n. moř
ská; v plur. deštivé počasí.

im-berbis, e (—us3.) bezvousý,
im-bibo, bibř — 3. vpíjeti, vssáti;

pojmouti do sebe, vštípiti si, před
staviti si.

imbrex, icis, f. prohnutá taška; stře
cha z takových tašek.

timbricó 1. krýti prohnutýmitaškami.
imbri-fer, a, um deštivý.
imbrigenus 3. deštivý (deštěm vy

tvořený).
Imbros (-us), 7, f. ostrov v moři

egejském; Imbrius3. imberský.
imbučě, uř, utum 3. a) navlhčovati,

svlažovati, (s)kropiti, zbrotiti, po
skvrniti; přen. nakaziti; naplňovati
pietate, vitiis, napouštěti tela veneno.
b) uváděti v něco, seznamovati
s něčím, poučovati, vzdělávatl; za
svěcovati, počínati, zahajovatí.

imitábilis, e napodobitelný, napo
dobivý.
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Imitámen, inis (—mentum, T),n. na
podobení, napodobenina.

imitátič, onis, f. napodobení.
imitátor, óris, m. (fem. —tri , icis)

napodobitel(ka).
imitor 1. napodobiti, napodobením

vytvořitl, něco předstírati, nahrazo
vati; imitatus 3. napodobený.

*immaculátus 3. neposkvrněný, bez
poskvrny.

im-maděsco, maduř — 3. zvlhnouti.
immánis, e strašný, hrozný; ohrom

ný, nesmírný (přísl. immane).
immánitás, atis, f. 1. hrůza, divo

kost, surovost, nelidskost; netvor.
2. ohromnost, úžasná velikost,

im-mansuetus 3. nezkrocený, divoký.
*immarcescibilis, e nehynoucí, ne

vadnoucí.
im-matůritás, atis, f. ukvapenost,

přenáhlenost.
im-mátirus 3. nezralý, nedospělý;

nevčasný, nevhodný; předčasný.
im-medicábilis, e nezhojitelný.
im-memor, is nepamětlivý.
im-memorátus 3. nevypravovaný,

nový.
immensitás,

ohromnost.
im-měnsus 3. (metior) 1. nezměrný,

nesmírný, nekonečný, bezedný. 2.
—um, 7, n. nesmírný prostor, o
hromná hloubka.

im-merens, entis nezasluhující, ne
vinný.

im-mergo, s7, sum 3. a) ponořiti,
potopitl. b) přen. se im. vlouditi se,
vetříti se někam.

im-meritě nezaslouženě, bez viny.
im-meritus 3. a) akt. — immerens.

b) pass. nezasloužený, nezaviněný.
im-mersábilis, e neponořitelný.
im-meětátus 3. neomezený.
im-migró 1. přistěhovatise.
im-mineó, u —2. a)čníti, strměti,

trčeti nad něčím,nakláněti se k ně
čemu (dat.). b) býti vedle, v patách;
ohrožovati, útočiti, číhati nač: exitio
coniugis, usilovati o něco. c) blížiti
se, nastávati, hroziti; imminentia,
ium n. hrozící budoucnost,

im-minu8, uř, utum 3. a) zmenšovati,
ubírati od něčeho. b) zeslabovati,
omezovati, kaziti, rušiti; v pass.
trpěti újmu.

atis, f. nesmírnost,

imminůtič, onis, f. zmenšení, zko
molení.

im-misce6, miscuř, mixtum 2. a)
vmísiti, přimísiti, připojiti; se im.
vmísiti se, pustiti se, dáti se do
něčeho bello. b) zařaditi, k sobě
připoutati.

im-miserabilis, e bez slitování.
im-miseri-cors, dis nemilosrdný.

Sp el8, čnis, f. pěstování(rostlin).
im-mttis, e trpký; přen. nevlídný,

drsný, hrozný, nebezpečný.
im-mitto, mřs7,missum3. a) vpustiti,

vy—, vyslati; pila házeti, metati,
tigna zapustiti; i. aurum filis vetkati;
i, se in hostes vrhnouti se, vypad
noutl. b) nechati růsti (barbam),
štěpovati; dosaditi in bona; i. canes
poštvati; eguos popohnatí; habenas,
frena, rudentes povoliti; nastrčiti.
c) přen. vnuknouti; připouštěti, vy
lučovati.

immo ano, dokonce; odpor. ba ne,
naopak; guin immo ba docela!

im-mobilis, e nehybný, nepohnutý,
klidný.

im-moderátio, onis, f. namírnost.
im-moderátus 3. neznajícímíry, ne

mírný, nesmírný; nezřízený, ne
spořádaný.

im-modestia, ae, f. neskromnost,
drzost, nekázeň.

im-modestus 3. neskromný, drzý.
im-modicus 3. nemírný, přílišný;

bezuzdný, přepjatý.
im-modulátus 3. nemelodický, ne

zpěvný.
immolátič, onis,f. obět, —ování.
immolator, čris, m. obětník,
immělitus 3. (molior)vystavěný, vy

budovaný.
im-moló 1. posypati obětní tlučí,

obětovati.
immorior, mortuus sum (moriturus)

3. zemříti v, na, při něčem.
im-moror 1. prodlévati při něčem,

zabývati se něčím (dat.).
im-morsus 3. nakousnutý, pokou

saný; podrážděný.
im-mortális, e 1. nesmrtelný, subst.

bůh. 2. hodný nesmrtelnosti, bla
žený, věčný, nehynoucí.

im-mortálitás, atis, f. nesmrtelnost,
nesmrtelná sláva, věčná paměť.
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im-moótus 3. nepohnutý, nehybný;
pevný, bezpečný.

im-můgio, i; —4. zavzněti, zaduněti.
im-mulgeo, s7, sum 2. do něčeho

dojiti.
im-mundus3. nečistý,sprostý.
im-miůinió 4. opevniti.
im-můinis, e (m.nia) 1. prostý po

vinností, dávek, služeb a pod., ne
poplatný; nedbající povinností, prá
ce. 2. neůúčastný něčeho, prostý,
svobodný; i. manus čistá ruka.

im=miůinitás, atis, f. osvobození od
povinností, dávek, služeb, nepoplat
nost, svoboda; v plur. výsady.

im-můnitus 3. neopevněný; —a via
neschůdná, nesjízdná.

im-murmuro 1. někomu pošeptati,
šeptati, mručeti při něčem, silvis
po lesích.

im-můtábilis, e nezměnitelný.
im-mitábilitás, atis f. nezměnitel

nost.
im-mútátič, onis, f. záměna.
1. im-mutátus 3. nezměněný (in=

ne).
2. im-miitátus 3. změněný(in předl.).
im-můito 1. změniti, zaměniti.
im-pácátus 3. neuklidněný,

kojný.
im-pár, is 1. nerovný, nestejný,lichý;

2. nevyrovnající se někomu,slabší,
nemohoucí vydržeti něco (dat.); i.
pugna nerovný, nepříznivý.

im-parátus 3. nepřipravený.
im-pariter nestejně.
impartio—= impertio 4.
im-pastus 3. (pasco) nenasycený,

hladový.
im-patibilis, e nesnesitelný.
im-patiéns,entis1.kdoje neschopen,

nemůže něco snášeti, kdo není
s něco, choulostivý; i. societatis vy
hýbající se; irae kdo nedovede opa
novati. 2. netrpělivý; i. latus bez
citný. 3. tnetrplcí bolesti, necitlivý.

im-patientia, de, f. neschopnost něco
snášeti; i. silentij neschopnost mlče
ti; +tbezbolestnost, necitlivost.

im-pavidus 3. prostý bázně,
ohrožený.

impedimentum, 7, n. 1. překážka,
závada; i—o esse býti na překážku,
i—um afferre překážeti. 2. v plur.
zavazadla, záškodníci, vozatajstvo.

nepo

ne

impedio 4. (pěs, dis) 1.poutatl, za
motati, zaplésti, oplésti pedem; oba
Jiti, ovinouti caput; 2. činiti ne
schůdným iter, nepřístupným sal
tum; 3. a) přen. zaplésti, pohřížiti
v něco ré; b) překážeti, mařiti,
zabraňovati, zdržovati algm algud
re, guominus, ně.

impeditič, onis, f. překážka.
*impeditivus 3. v cestě stojící, pře

kážející.
imped.tus 3. 1. a) obtížený, zaměst

naný; zaneprázdněný; obtížný, těž
ký, nesnadný; —a oratio neobratná
b) nepřístupný, neschůdný. 2. voj.
miles i. vojín zavazadla nesoucí,
k boji neschopný.

im-pellě, pulř,pulsum3. 1.a) udeřiti,
naraziti, tepati do něčeho, na něco
algd b) v pohyb uváděti navem,
remos, ratem; auras rozechvěti, sa
gittam vystřeliti, segetes rozvlniti,
hominem poraziti, aciem, hostes na
útěk zahnati.2. přen.pohnouti, pod
něcovati, doraziti.

*impelHucidus 3. neprůhledný.
im-pendeo — — 2. viseti nad něčím

(dat.),. hroziti, nastávati.
impendium, i7, n. náklad, ztráta,

škoda; —io o hodně, značně.
im-pendě, pendí, pensum 3. (vyvažo

vati), vynakládati.
im-penetra bilis, e neproniknutelný,

nepřístupný.
im-pénsa, ae, f. 1. náklad; sine i—á

bez výloh. 2. vynaložení, obětování
něčeho.

impénsus 3. nákladný, drahý, značný,
veliký.

imperator, čoris,m. 1. velitel (vítěz
ný) vojevůdce, pán, vladař. 2. titul
císaře; i. Caesar Augustus,

imperátorius 3. a) vojevůdcovský,
vojevůdci patřící. b) císařský, císaři
patřící.

imperátrix, icis. f. velitelka, paní;
císařovna.

imperátum, T,n. rozkaz, nařízení.
im-perceptus 3. nepostřehnutý.
im-percussus 3. bez hluku, tichý.
im-perditus 3. nezahubený.
*imperfeccio, onis, f. nedokonalost.
im-perfectus 3. nedokončený, ne

dokonalý.
im-perfossus 3. neprobodnutý.
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*imperiális, e císařský, vladařský,
v plur. „,císařští“*(vojíni, věrní pod
daní); i—s, m. zlaťák.

imperičdsus 3. vládnoucí, mocný; pa
novačný, pánovitý.

im-per.tia, ae, f. nezkušenost, ne
vědomost.

imperito 1. vládnouti, poroučeti.
imper tus 3. nezkušený, neznalý.
imperium, iř,n. 1. rozkaz, nařízení;

i. abnuere, recusare vypověděti po
slušnost. 2. a) (nad)vláda, svrcho
vaná moc. b) vláda státní, vrchní
velení; cum i—o esse míti vrchní
velení, míti vrchní moc vojenskou
i soudní; úřední moc, úřad; i. con
sulare hodnost konsula; osoba úřed
ní, doba úřadování; v plur. úředníci.
c) stát, říše.

im-perigrátus 3. při němž se křivě
nepřísahá.

im-permissus 3. neprůhledný, ne
zřetelný.

impero 1. 1. a) rozkazovati, porou
četi, veleti; imperata detrectare roz
kazu se vzpěčovati. b) uložiti (dáv
ku, práci): obsides, classem, arma,
eguites. 2. vládnouti, býti vladařem,
míti velení.

im-perspicuus 3. neprůhledný, ne
zřetelný.

im-perterritus 3 nezastrašený.
impertič 4. (puss.) uděliti, při—,

propůjčiti, dopřáti, uštědřiti, civita
tem občanské právo, se i. prokázati
se, ukázati se něčím.

im-perturbátus 3. nerušený, klidný.
im-pervius 3. neschůdný, nepronik

nutelný, nepřekročitelný.
im-peto, ivř — 3. napadnouti.
impetrábilis e dosažitelný,splnitelný
impetrátio, ónis, f. dosažení, vy

moženost.
impetróo1. algd dosíci, dojíti něčeho,

dostati něco.
*irmpetučsus 3. prudký, vášnivý.
impetus, us (abl. i i—te) m. (peto)

1. a) náraz, nával, příboj maris,
prudkost fluminis; výbuch, síla, po
hyb, běh; i. belli bouře: válečná;
uno i—ů naráz, najednou. b) útok,
přepadení; i—um capio podnikám
útok. 2. prudké nadšení,žádost,
vzlet, vášeň, vnuknutí; rychlost,
nátlak, úsilí, vznět.

im-pexus 3. nečesaný, huňatý;
uhlazený.

im-pietás, atis, f. bezbožnost, ne
dostatek úcty.

im-piger, gra, grum čilý, přičinlivý,
vytrvalý; impigre i bez váhání, od
hodlaně.

im-pingo, pěg', pactum 3. (pango)
narážeti, hnáti k něčemu agmina
muris; něco vnutiti, podati.

im-pius 3. bezbožný, zločinný, ne
šlechetný.

im-plácábilis, e neusmiřitelný.
im-placátus 3. neukojený, neutišený

(—itelný).
im-placidus 3. neklidný, bojovný,

divoký.
im-plectě, xř,xum3. vplésti, poplésti,

pohřížiti v něco, luctů.
im-pleo, 6vř, etum 2. naplniti, vy—,

do—, splniti, nasytiti; i. dolorem
ukojiti, consilium záměr provésti,
munia povinnosti dostáti, vitam
dokončiti.

implexus 3.—implicátus.
irnplicátio, onis,f. zapletení, zmatek;

i. nervorum tkáň nervová.
implicátus 3. spletitý, zmatený.
implicite spleteně, zmateně.
implicito 1. splétati, proplétati.
im-plico 1. (pozd. -uř, itum) 1. a)

vplésti, pro—, zaplésti do něčeho
(algm ré, algd in algd), spojovati,
spoutávati; implicari necessitudinibus
býti spojen svazky přátelskými,
morbo, in morbum upadnouti v ne
moc. b) zmásti, uvésti ve zmatek
2. oplétati, ovíjeti, objímati.

implóratio, čnis, f. prosebné volání
(o pomoc).

im-plóróo 1. úpěnlivě se dovolávati,
prositi.

im-plůmis, e neopeřený, holý.
im-plu8, uř — 3. napršeti, deštěm

skropiti.
impluvium, i7, n. nekrytý prostor

domu s nádržkou na vodu.
im-polřtus 3. neuhlazený, nedoko

nalý.
im-polliitus 3. neposkvrněný.
im-poón6, posuř, positum 3. 1. vložiti,

u—, položiti na něco, do něčeho;
založiti, vystavěti, milites in eguos
posaditi, lecticae do nosítek; i. alci
os vtisknouti polibek. 2. někomu
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něco uložiti, na někoho vložitl,
přičítati, přisuzovati někomu něco;
custodem ustanoviti. invidiam způso
biti alci; klamati, šáliti; 3. i. alci
nomen dáti, iniuriam páchati, vulnus
zasaditi; manum přiložiti, summam
manum ukončiti; i. finem orationi
řeč ukončiti, modum dolori mírnitl
se v bolesti.

im-portě 1. dovážeti, přivážeti, do
nášeti, přinášeti, způsobiti.

importůnitás, atis, f. nevhodnost;
nezpůsobnost, drzost, nestoudnost.

importůnus 3. (portus) 1. nepřístup
ný, těžký, obtížný, neblahý.2. přís
ný, bezohledný, necitelný.

importuósus 3. bez přístavů.
timpossibilis, e nemožný.
*impossibilitás, atis, f. nemožnost.
*impostor, čris, m. podvodník.
*impostUra, ae, f. podvod, úskok.
Iimpotěns, entis 1. bezmocný, slabý,

slaboch; i. irae, sui neovládající
hněvu, sebe; 2. bezuzdný, vášnivý,
prudký, nemírný.

impotentia, de; f. bezmocnost,vášní
vost, prudkost, nevázanost.

impraesentiárum prozatím, na ten
čas.

impránsus 3. lačný, na lačnýžaludek.
imprecor 1. proklínati, zlé na někoho

svolávati.
impressič, onis,f. dojem,vjem; výraz,

výslovnost; vpád, útok, nátlak.
imprimis obzvláště, především.
im-primě, pressT,pressum 3. a) vtisk

nouti, vtlačití, nanésti, přitlačiti;
i. anulum list zapečetiti. b) přen.
vtisknouti, otisknouti, vštípiti; i.
dedecus způsobiti; c) *vytisknouti
(typis i.).

improbátič, onis, f. neuznávání, za
vrhování.

improbitás, dtis, f. nepoctivost, ne
stydatost.

im-probo 1. neschvalovati, zavrho
vati.

im-probus 3. a) nehodný, nedbalý,
špatný, zlý, zlomyslný, zlopověstný;
-um lucrum špinavý b) drzý, ne
stoudný c) nemírný, přílišný,prud
ký; o zvířeti: dravý, žravý.

im-procérus 3. nízký, zakrnělý.
im-prómptus 3. nepohotový, těžko

pádný.
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im-properátus 3. pomalý,zdlouhavý
+impropero 1. hanlivě vytýkati.
timproprius 3. nevlastní, nevhodný.
im-prósper, a, um nešťastný.
im-próvidus 3. a) nepředvídající,

netušící. b) neprozřetelný, bez
starostný.

im-próvisus 3. neočekávaný, nena
dálý; ex, de i-o znenadání.

im-priděns, entis 1. nic netušící,
nevědoucí, neznalý. 2. neúmyslný;
nerozumný, pošetilý.

im-prudentia, de, f.1. neprozíravost,
neopatrnost, nevědomost; 2. ne
úmyslnost, nerozumnost, pošetilost
per i-am z nedopatření.

im-půběs, eris (-bis, e) nedospělý,
nezralý, mladý; subst. v plur. děti.

im-pudens, entis nestydatý.
impudentia, de,f. nestydatost, drzost
impudticitia, de, f. necudnost.
im-pudTcus 3. necudný, nemravný.
impugnatič, onis, f. přepadení, na

padení.
im-pugnó 1. útočiti, napadnoutl.
impulsič, ónis, f. (-us, us, m.) náraz,

(po)pud, podnět, pobídka.
impulsor, oris, m. podněcovatel, po

puzovatel.
impine bez trestu, beze škody, bez

nebezpečí.
impůinitás, atis f..beztrestnost, ne

kázanost.
im-půnTtus 3. beztrestný, bez trestu.
im-půritás, átis, f. nečistota, neřest

nost.
im-p(rus 3. nečistý, neřestný.
imputátus 3. neořezaný.
im-puto1. (připo)čítati,za vlnu klásti.
Tmulus 3. nejnižší,
Tmus viz inferus.
1. in předl. 1. s abl.: a) místně kde?

v, ve, na, mezi in barbaris; in loco
na pravém místě; in eo loco přen.
v tom stavu; habere in manibus
y rukou, v moci, in matrimonio za
manželku; in publico veřejně b) čas.
kdy? v, při, za doby; in tempore
v pravý čas, in vítá co živ, jaktěživ;
ter in anno, bis in die za rok, za
den, in singulis annis každoročně;
in praesentia zatím, na ten Čas.
c) celek, množství: in hoc numero
erat v počtu jich, mezi nimi; haber
in summis,ducibus býti kladen mezi;
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poměry: při, v (neb volně) in magno
aere alieno maje veliké dluhy, in
communi salute když jde o blaho;
esse in angusto býti v'úzkých; res
est in integrč jest nerozhodnuta;
esse in expedito býti k boji hotov;
habere in incerto býti na vahách;
d) vztah, způsob: v, při, u, vůči,
vzhledem k, pokud se týče; admirari
algm in algua re vzhledem k něčemu
gratulari in algua re k něčemu; est,
inest algd in alguo někdo má něco
do sebe, nějakou vlastnost, něčím
vyniká; 2. s akus. a) místně: kam?
do in urbem,
duas partes; in Galliam versus smě
rem k G.; in longitudinemzdéli, pod.
In latitudinem, in altitudinem. b) čas.
až po, až do; in noctem až do noci,
in multum diem dlouho do dne;
pro, na: in posterum diem (na), in
religuum tempus pro budoucnost;
in horam vivere pouze pro okamžik;
in ante diem IV. Kal. April. na
29. březen; in annos rok co rok;
in annos singulos na Jednotlivá léta,
každoročně; c) účel na, k: in praesi
diummittere na stráž, jako posádku.
d) způsob: mirandum in modum po
divuhodně: in hanc sententiam dicere
v tom smyslu; in bonam partem
accipere vykládati na dobrou strán
ku; in deterius na horší stránku;
in universum všeobecně; in vicem
navzájem, stříďavě; in rem esse
patřiti k věci; vztah: k, na, proti,
vůči pietas in deos, odium in Romanos,
saevire in cives; 3. odchylné vazby:
v češt. kam? v lat. kde? při pono,
statuo, insculpo a pod. in lapide na,
do; abicere anulum in mari hoditi
do moře; dormire in dextram aurem
na uchu.

2. in předpona buď 1.=ne insanire,
improbare a |. 2.—předl. in do, na.

*inaccessibilis, e—inaccessus,
in-accessus 3. nepřístupný;

orum, n. nepřístupná místa,
in-acesco — — 3. zkysnouti, zhořk
„ nouti.
Inachus, 7, m. král v Argu, otec loy;

Inachius 3. Inachův, řecký; Inachides
ae, m. Inachovec, potomek Inachův;
Inachis, idis (f.) Inachova, Inachovna
(lo, Isis).

—4,

na in orientem, in

in-adsuetus viz inassuětus.
in-adůstus 3. nespálený.
in-aedifico 1. postaviti

zastavěti, zatarasiti.
in-aeguábilis, e nerovnoměrný, ne

rovný.
in-aeguális, e nerovný, nestejný, ne

stálý.
in-aeguátus 3. nestejný.
in-aeguo 1. vyrovnatí.
in-aestimabilis, e neodhadnutelný,

neocenitelný, nespočítatelný, ne
obyčejný; bezcenný.

in-aestuó 1. (vz)kypěti.
in-amábilis, e milování nehodný,

odporný.
in-amárěsco, maruř—3. zhořknouti.
in-ambitičsus 3. nikoli ctižádostivý.
in-ambulátio, čnis, f. přecházení

(sem tam).
in-ambul6 1. přecházeti (sem tam).
in-amoenus 3. neutěšený, smutný.
in-animátus (in-animus) 3. bezduše,

neživý.
inánis, e 1. prázdný, bez něčeho;

eguus in. bez jezdce; agri i-es ne
osetá: corpus i-e bez duše; regna
i-ia říše stínů; vulnus i-e hluboká;
in.ne, is, n. (neb v plur.) prázdný
prostor; i. civitas chudá obec; i.
profugere s prázdnýma rukama 2.
lichý, marný spes; ješitný, ducha
prázdný; bezpodstatný causa, cri
mén; marný, bezvýsledný opus, vox.

inánitás, atis, f. prázdný prostor,prázdnota;ješitnost,| „„marnost
světská““.

inániter na prázdno, marně,
in-arátus. 3. nezoraný.
in-ardescá, arsT — 3. vznítiti se,

vzplanouti.
in-árésco, arul — 3. uschnouti, vy

schnouti.
in-assuétus 3. nezvyklý.
in-attenuatus 3. nezeslabený.
in-audáx,cis, nesmělý, bázlivý.
in-audio 4. uslyšeti.
in-auditus 3. neslýchaný, nevysly

šený, neslyšený.
in-augurátio, onis, f.—1. auguratio;

*uvedení v úřad, posvěcení za vlád
ce, počátek vlády,

inauguráto po vykonáníaugurií.
in-auguro 1. a) zaříditi pozorování

z ptačího letu, zkoumati tak vůli

na něčem;



inauris 174 incisum

božstva,věštiti.b)aduguriemiza-; incepto1.=incipio.
světiti, posvětiti. inceptum, 7, n. (—us, ús, m.) počaté

inauris, is, f. (obyč. plur.) náušnice. dílo. podnik; úmysl, záměr, po
in-auro 1. pozlatiti, zlatem protkati. čátek; ab incepto = ab initio.
in-auspicáto bez auspicií, bez pozo

rování letu ptactva.
in-auspicátus 3. i-a lex zákon přijatý

bez vykonání auspicií.
in-ausus 3. čeho se (ni)kdo neodvážil.
inb... viz imb...
in-caeduus 3. sekerou netknutý.
in-calesco, caluř — 3. rozpáliti se,

rozehřáti, se vzplanouti.
in-cal(e)-facioĎ, fecř, factum 3. roze

hřáti, otepliti, zahřívati.
in-callide nejapně.
in-candesco, canduř — 3, rozžhaviti

se, zběleti.
in-caněsco,

zběleti.
in-cantátus 3. očarovaný, čarovný.
in-canus 3. našedivělý, šedý,
*incarcerátio, onis, f. uvěznění.
*incarcero 1. uvězniti.
*incarnatio, onis, f. vtělení; in. Do

ninica narození Páně.
incassum marně.
in-cast gatus 3. nekáraný.
in-cautus 3. (caveo) 1. neobezřelý,

neopatrný, nic netušící. 2. nechrá
něný.

in-cedo, cessř, cessum 3. 1. a) krá
četi, vykračovati si; táhnouti, vy
trhnouti proti někomu, napad
nouti. b) čas. nastávati, objevovati
se, šířiti se, vznikati (cura, timor,
rumor). 2. přech. kráčeti po něčem,
vkročiti na, do... locos; zachvaco
vati, opanovati timor me incedit.

in-celebratus 3. neuvedený s po
chvalou.

*incenátus 3. neobědvavší, nenaje
dený.

incendiárius, i7, m. palič.
incendium, iř, n. 1. požár; i—iohau

riri lehnouti popelem. 2. oheň, žár,
vášeň, zkáza.

incendo, endi, ensum 3. a) zapáliti,
aras oheň na oltářích; spáliti,
osvětlovati, ozařovati. b) roznítiti,
vznítiti; v pass. pláti, vzplanouti.

incensio, onis, f. zapálení, požár.
in-census 3. (censeo) neodhadnutý,

kdo se nepodrobil odhadu.
incepti“, onis, f. počínání, počátek.

caňuř — 3. zešedivěti,

in-cerně, creví, crétum 3. smíchati.
in-certus 3. a) nejistý, neurčitý, po

chybný, nestálý, nespolehlivý; i—7
ordines kolísající, i—a luna chabý
svit měsíce; incertum, I, n. (plur.)
nejistota, nejisté věci; i—a maris
nejisté moře. b) akt. nevědoucí(si
rady), nerozhodný.

*incessanter ustavičně, bez ustání.
in-cessó, sívř — 3. napadati, útočiti

algm.
incessus, is, m. chůze, vykračování

si, vystupování; příchod, vpád.
incesto 1. zneuctíti, poskvrniti.
*incestuosus 3. = incestus 3.
in-cestus 3. (castus) nečistý, necudný,

hříšný.
incestum, 7, n. (—us, 7, m.) (krve)

smilstvo.
inchoatus, incohátus 3. začatý, ne

dokončený.
inchoo 1. =

čínati.
1. in-cido, cidř — 3. (cado) 1. pad

nouti na něco, do něčeho, dopad
nouti, připadnouti; vpadnouti, u
padnouti in hostes, in latrones (mezi);
ústiti. 2. přen. a) upadnouti in
morbum, připadnouti in mentem,
přepadnouti, postihnouti in algm,
alci; upadnouti — dostati se do
něčeho in superbiam, in des alienum.
b) padnouti, státi se, vyskytovati
se; mentio, scelus incidit, bellum in
cidit vznikla.

2. incrdo, ci“ I, cisum 3. (caedo) 1. vře
zati, vrýti, vtesati; vyřezávati, na
říznouti. 2. přen. přerušiti sermo
nem, ludum, zmařiti spem; zničiti.

incile, is, n. zavodňovací strouha.,
*incineró 1. zpopelniti, uškvařiti.
in-cingo, nxř, nctum 3. opásati,

incohó 1. začínati, po

nouti, odíti, obklopiti.
incině — —3. (camo)zapěti, zazpívatir
in-cipio, cepř, ceptum 3. (capio) za

číti, počíti.
incřse (incisim) v krátkých větách,

úryvkovitě.
incisio, onis, f. 1. zaříznutí,

2. odstavec.
incisum, 7, n. úsek, odstavec.

zářez.
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incitámentum, T,n. pobídka, popud.
incitátio, onis, f. prudkost, vzmach;

(po)pud.
incitátus 3. kvapný, spěšný, prudký,

rozčilený.
incito 1. a) v prudký pohyb uvésti,

popohnati, pobídnouti; se i. po
spíšiti si, zrychliti se. b) přen.
vzpružiti, drážditi, podněcovati,
štváti; i. studium vzbuditi snahu.

incitus 3. (cieo) rozehnaný, rychlý.
in-clámě 1. vykřiknouti, zavolati na

někoho, proti někomu algm.
in-cláresco, cluruř — 3. státi se slav

ným.
in-cleméns, entis nelaskavý, nemilo

srdný, tvrdý.
inciementia, ae, f. nelaskavost, ne

milosrdnost, tvrdost.
inclinátió, onis, f. 1. naklonění,

ohnutí, pohyb dolů. 2. sklon, změ
na; přízeň.

inciinátus 3. nakloněný, klonící se,
chýticí se k pádu; i—a vox snížený,
hluboký.

in-clino 1. a) nakloniti, skloniti; se i.
skláněti se, chýliti se ke konci;
v pass. voj. kolísati, ustupovati. b)
přen. in algm i. onera, culpam uva
liti, svaliti; i. vires, opes přichýliti,
přiklonici; přivésti k pádu; res est
inchnata boj se rozhodl.

inclitus (inciutus) 3. slavný, pro
slulý.

in-cládo, sř, sum 3. (claudo) 1. zavříti,
uzavříti, obklíčici, ohraničovati; do
něčeho (in rem, (in) re) vložiti, po
jmouti. 2. zameziti, zadržeti, ukon
čití.

inclůsió, onis, f. zavření,
*inclisive včetně.

in-cčgteo 1. vyýmyslitiprotl někomualci.
in-cógnitus 3. nepoznaný, neznámý,

nevysvětlitelný; i—a cousa nevy
šetřená.

incola, ae, m. f. obyvatel;
mácí.

*incolátus, ds, m. prodlévání, pobyt.
in-colo, colui, cultum 3. obývati,

bydlici, sídliti.
incolumis, e neporušený, netknutý,

bez úrazu, bez pohromy.
incolumitás, atis, f. neporušenost,

bezpečnost, dobré zdraví.

adj. do

in-considerátus 3.

in-comitátus 3. nedoprovázený.
in-commendátus 3. nedoporučený.
in-commode nepohodlně, nepřimě

řeně: nevhod, nevčas.
in-commoditás, atis, f. nevhodnost,

nepřiměřenost, nepříjemnost.
in-commodo 1. obtěžovati, býti

obtíž, působici nepříjemnosti.
in-commodum, 7, n. nevhodnost,

nepohodlí; neprospěch, nehoda, ne
štěstí.

in-commodus 3. nevhodný, nepo
hodlný, nepříjemný; nepříznivý, ne
laskavý.

in-commiůtábilis, e nezměnitelný.
*incomparábilis, e nevyrovnatelný.
in-compertus 3. neprobadaný, ne

známý.
in-compositus 3. nespořádaný, ne

urovnaný, nepravidelný.
in-comptus 3. neupravený, nečesaný,

zanedbaný; prostý, neumělý.
in-concessus 3. nedovolený, zapo

věděný.
in-concinnus 3. neladný, neobratný.
in-concussus 3. neotřesený, neru

šený, neochvějný.
in-conditus 3. nespořádaný, zmate

ný, neumělý.
in-congruéns, entis nevhodný, ne

přiměřený.
in-conscius 3. nevědoucí.
in-considerantia, ae, f. nerozvážli

vost.
nerozvážlivý,

ukvapený.
in-cóonsólabilis, e neutěšitelný, bez

útěšný.
in-constáns, antis nestálý, nedůsled

ný, vrtkavý.
in-constantia, de, f. nestálost, ne

důslednost, vrtkavost.
tinconsučtus 3. nezvyklý.
in-consultus 3.: 1. neotázaný, bez

rady. 2. nerozvážný, neopatrný.
in-coOnsimptus 3. nespotřebovaný,

nepomijející.
*incónstilis, e nesešívaný.
in-contaminatus 3. neposkvrněný.
in-contentus 3. (contendo)nenapjatý,

nenaladěný.
in-continěns, entis nezdrželivý, ne

skromný, chtivý.
incontinentia, de, f. nezdrželivost,

nemírnost.



in-conveniéns

in-conveniěns, entis neshodný, ne
podobný.

*inconvulsus 3.
otřesený.

in-cogus, cox7, coctum 3. zavářeti,
barviti.

*incorónátus 3. neověnčený.
*incorporě 1. vtěliti; zapojlti.
in-correctus 3. neopravený.
in-corruptus 3. a) nezkažený, ne

porušený, pravý, čistý. b) nepod
placený, nepodplatitelný, nepří
stupný; fides i—a ryzí; animus i. ne
pomíjející.

in-crebrescoa, crebruř — 3. šířiti se,
vzmáhat! se, zobecněti.

in-credibilis, e neuvěřitelný, k víře
nepodobný.

in-credulus 3. nevěřící.
in-crementum,7, n. (cresco)1.vzrůst

vzmáhání se, přibývání. 2. po
tomstvo, přírůstek, sémě.

*increpátič, onis, f. pokárání.
*Increpátorius 3. káravý.
in-crepito 1. hlasitě volati, obořiti

se, spílati.
in-crepo, uT, itum 1. a) nepřech. za

zníti, zazvučetí, zahlučeti, ozývati
se; verbis i. pronášeti prudká slova.
b) něco rozzvučeti, něčím se ozý
vatl algd; na někoho se obořiti,
výtky činiti, uraziti, spílati algm.

in-crésco, crévř 3. vzrůstati, vzmá
hati se.

In-cruentátus 3. nezkrvavený.
in-cruentus 3. nekrvavý, bez krve

prolicí.
in-crusto 1. povléci, pošpiniti.
in-cubě, uf, itum 1. alci (rei) ležeti

na čem, spáti (v chrámě); hlídati;
Incubdre ova seděti na vejcích.

in-cudě — — 3.: incusus lapis okře
saný mlýnský kámen.

in-culco 1. všlapatí, (do řeči)vplétati,
vtisknouti, animo vštípiti; i—atus
3. (spis) doplněný.

in-culpátus 3. bez viny.
1. in-cultus 3. nepěstěný, nevzděla

laný, zanedbaný, zdivočelý, drsný;
i—té nepořádně, bez vkusu, bez
ozdob; i—ta, orum, n. nevzdělaná
země, pustina,

2. In-cultus, s, m. nevzdělanost, za
nedbanost.

in=cumbo, cubuř, cubitum 3.: 1. uleh

neoslabený, ne
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nouti, nalehnoutl na něco, opříti
se o něco, spočívati na něčem (dat,.
in, ad alagd.)2. a) naléhatl, doléhatl,
dotírati, dorážeti; ř.in gladium pro
kláti se mečem. b) oddati se ně
čemu, usilovati o něco, kloniti se
k něčemu.

incinábula, orum, n. plénky, ko
lébka; rodiště, původ, dětství.

in-cúrátus 3. neléčený.
in-cúria, ae, f. nepečlivost, nedbalost.
in-cGrlósus 3. bezstarostný, nestara

jící se, nedbalý; zanedbaný.
in-curró, (cu—) currř, cursum 3. in

alam (algd): 1. a) vbíhati, zablhati,
naběhnouti, naraziti, vrazití; j. in
oculos padnouti do očí. b) vpad
nouti, napadnouti, útočiti. 2. přen.
případnouti, přihoditi se; dostati se
někam, upadnouti v něco in crimen,
in perniciem; *incurrere notam uva
liti na sebe výtku.

in-cursió, onis, f. náběh, útok, vpád,
shluknutí,

in-cursóo 1. vbíhati, nabíhati, dorá
žeti; útočiíti, napadati, vpády činiti.

in-cursus, us, m. nával, náběh; vpád,
útok.

in-curvěésceo — — 3. prohýbati se.
in-curvě 1. ohýbati, křiviti, arcum

napínati.
In-curvus 3. zahnutý, křivý.
incus, udis, f. (cudo) kovadlina, ko

várna.
incusatio, onis, f. obvinění.
incůso 1. (causa) obviňovati, vytý

kati, stěžovati sl algm, algd.
in-CUSsUS, us, m. náraz.
in-cůstoditus 3. nestřežený,

opatrný.
in-cutič, cuss?, cussum 3. (guatio) 1.

vrážeti; mrštití, házeti tela, saxa.
2. nahnati metum, vzbuditi, způso
biti desiderium.

indágátič, onis, f. stopování, pátrání;
pozorování, zkoumání.

indáagatrTx, řcis, f. stopovatelka, slí
ditelka.

1. indagóo 1.slíditi, pátrati.
2. indágo, inis, f. lovecká léč.
inde přísl. 1. mist. odtud; hinc —inde

zde —tam. 2. čas. od té doby; inde
abjižod; potom, pak.3.příč.z toho,
proto.

indecens, entis neslušný.



in-děbitus

in-debitus 3. nepříslušející, nezaslou
žený.

in-deceč — — 2. neslušetl algm.
'in-děclinátus 3. nezměněný, věrný,

pevný.
In-decoré nepěkně, neslušně.
in-decoris, e potupný, k necti.
in-decoróč 1. hyzditi.
in-decórus 3. nepěkný, ošklivý, ne

slušný, hanebný.
in-dafensus 3. nehájený, nechráněný.
in-defessus 3. neumdlený; neúnavný.
in-defletus 3. neoplakaný.
in-děiectus 3. nesmetený, nezbořený.
in-delebilis, e nezničitelný, věčný.
In-delibatus 3. netknutý, neporuše

ný.
in-demnátus 3. neodsouzený, bez

soudu.
indemnis, e beze škody.
*independěns, entis nezávislý.
*independentia, ae, f. nezávislost.
in-deplórátus 3. neoplakaný.
in-děprénsus 3. nepochopitelný.
in-désertus 3. neopuštěný.
*indesinenter ustavičně.
In-děstrictus 3. neporušený,

tknucý.
In-dětonsus 3. neostříhaný.
in-děvřtatus 3. čemu se nelze vy

hnouti.
index, icis, m. (indico) 1. a) ukazo

vatel, oznamovatel (f. oznamova
telka), udavač, očitý svědek; vy
zvědač, zrádce. b) seznam, obsah.
c) zkušební kámen. 2. o věcech:
něco ukazující, prozrazující.

in-dicéns, entis: me i—enteaniž bych
to říkal.

indicium, iř, n. 1. a) udání, výpověď;
i. facere, edere, deferre udati, i.
profiteri, offerre nabízeti se za svěd
ka. b) odměna za udání. 2. důkaz,
známka veneni, sceleris.

4. indicó 1. a) udati, oznámicí; bellum
vypověděti, fundum odhadnouti (ce
nu), rem prozraditi. b) přen. pro
zrazovati, býti důkazem.

2. in-dicoóo,xT, ictum 3.'a) oznámiti,
vyhlásiti. b uložiti tributum, svo
lati exercitum.

*indictié, onis, f. doba 15 let, pat
náctiletí; první se počítá od r. 3. př.
Kr. Indikci najdeme, když k létům
po Kr. přidáme číslo 3, číslo pak

ne
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tím získané dělíme patnácti, zbytek
je číslo indikce; není-li zbytku, jest
Indikcí 15.

In-dictus 3. nevyslovený, neopěvo
vaný; indicta causa bez vyšetřování,
bez výslechu.

tindicum,/,n.indigo (= indicuscolor).
indidem právěz, rovněžz; odtamtud.
in-differens, entis nijaký, lhostejný.
indigena, de, m. f. domorodec, tu

zemec; adj. domorodý, tuzemský.
indigentia, de, f. potřeba, nenasyt

nost.
indigeo, uř — 2. (gen. abl.) 1. mítinedostatek,| nouzi,| nedostačiti;

i—entes, ium, m. chudáci, mrzáci.
2. míti potřebu, potřebovatl, tou
žiti po něčem.

1. indiges, etis, m. národní, domácí
deus; *ochránce, patron.

2. indiges, is nuzný.
in-digestus 3. (gero) nespořádaný.,
in-dignabundus 3. horšící se.
in-dignáns, antis hněvivý, rozmrzelý,

rozhořčený.
in-dignátič, onis,f. rozhořčení, nevo

le; v plur. projevy nevole.
indignatiuncula, ae, f. jakásl mrzu

tost, nevole.
in-dignitás, atis, f. 1. ničemnost,

podlost. 2. nedůstojnost, nedůstoj=
né postavení, hanebnost, urážka;
v plur. hanebné činy, nepřístoj
nosti. 3. nevole, odpor.

in-dignor 1. považovati za nedůstoj
né, horšiti se, stěžovati si alad.

in-dignus 3. abl. (gen.) 1. nehodný,
nezasluhující sí něčeho; nezaslou
žený, nevinný. 2. nedůstojný, ne
slušný, potupný, hanebný; indignum
in modum nedůstojně, hanebně;
i—um, T, n. hanba, urážka. 3. ne
místný, nevhodný; hiems drsná.

Indigus 3. potřebný, chatrný.
In-dřligéns, entis nedbalý, nepečlivý.
in-dTligentia, ae, f. nedbalost, ne

pečlivost.
indipiscor, eptus sum 3. dostihnouti,

dohonitci; dosáhnouti, zmocniti se
čeho.

in-dTreptus 3. nevypleněný.
In-discretus 3. (cerno) nerozdělený,

smíšený; nerozlučný, nerozezna
telný; bez rozdílu.

indiscriminátim bez rozdílu.



in-dispositus

in-dispositus 3. nespořádaný, změ
tený, bez rozdílu.

in-dissolůbilis, e nerozlučitelný.
in-distinctus 3. změtený, nejasný.
*individuális, e jedinci příslušný,

individuální.
in-dividuus 3. nedělitelný, neroz

lučný; i—a, orum, n. atomy; *i—um,
ř, n. jedinec, individuum.

in-d5, didř, ditum 3. dáti, vložiti, po
ložiti do něčeho, na něco, navlé
kati alci (rei): vincula, custodes;
vzbuditi, způsobiti odium.

in-docilis, e 1. akt. neučelivý. 2. pass.
nenaučitelný; neznalý, neumělý.

in-doctus 3. neučený, nevzdělaný; ne
zkušený, neumělý.

in-dolentia, ae, f. necitelnost k bo
lesti.

indoles, is, f. vrozené nadání, povaha,
vlohy.

in-doleěsco, doluř — 3. bolest, zármu
tek pocítiti.

in-domitus 3. a) nezkrocený, nepře
možený. b) nezkrotitelný, bezuzdný.

in-dormio 4. alci rei spáti na něčem,
zaspati něco.

in-dotátus 3. bez věna, bez darů.
in-dubitátus 3. nepochybný, *ne

omylný.
in-dubitó 1. s dat. pochybovati o ně

em.
in-dubius 3. nepochybný.
in-důico, důxř, ductum 3. 1. a) po

táhnouti, povléci scuta pellibus. b)
natáhnouti, nabírati, nanášeti, na
sebe vzíti, obléci tunicam, faciem,
simulationem; rozprostříti umbram
terris, noctem; nubes inductae shluklé
mraky. c) vymazati, zrušiti nomina,
senatus consultum. 2. a) uvésti, za—,
při—, předváděti; uvésti manželku
do domu; uvádětl, líčiti v knize. b)
naváděti, pohnoutl, svésti, klamati.
c) zaváděti něco nového. 3. (in) ani
mum sibi i. něco si předsevzíti, na
býti přesvědčení.

in-ductio, onis, f. vedení, zavedení,
nanášení; přivádění, před—, u->,
svedení; odhodlání.

inductů na popud.
Iin-ductus 3. hledaný, nepřirozený.
indulgěns, entis shovívavý, laskavý;

hovějící, oddávající se něčemu;
in-issimus nejlaskavější.
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indulgentia, ae, f. shovívavost, laska
vost; přízeň, milost.

indulgeč, dulsi — 2. alci (rei) 1. ho
věti, býti shovívavý, promíjeti;
irae, amori povolovati. 2. horlivě,
příliš se oddávati dolori, somno, 3.
obětovati, povolovati něco [largi
tionem.

*indultum, 7, n. milost, odpustek.
*indultus, čs, m. splnění, svolení.
*indiumentum, 7, n. oděv, roucho.
indu5, uř, Gtum 3. a) oblékati, na

vlékati, na sebe bráti; in nubem i.
v mrak zahaliti; se i., induř odívati
se, pokrývati se, dostati se, zaplésti
se do něčeho stimulis, in lagueos.
b) přen. na sebe bráti figuras ho
minum; i. personam iudicis hráti si
na soudce, proditorem na zrádce;
i. spem oddati se naději.

in-důiresco, duruř — 3. ztvrdnouti,
ztuhnouti; otužiti se, utvrditi se.

in-důró 1. tvrdým učiniti, otužiti,
zatvrzovati; in—átus 3. zatvrzelý.

Indus, 7, m. řeka Indus; —us 3.i
dický, subst. Ind; India, ae, f. Indi
-cus 3. indický.

indůústria, ae, f. přičinlivost, praco
vitost.

tindistričosus 3. = indůstrius.
indiůstrius 3. přičinlivý, horlivý.
indůtiae, arum, f. příměří.
*indůutio 1. stanoviti (příměří), uklid

niti.
indůitus, čis, m. oblek.
*inebriátič, onis, f. pitka.
tinebrič 1. opljeti, opojiti.
in-edia, ae, f. hladovění, půst.
in-editus 3. nevydaný.
tineffábilis, e nevýslovný, nesmírný.
inefficáx, čcis neúčinný, nevydatný.
inělaborátus 3. nevypracovaný, ne

zpracovaný.
in-élegáns, antis nevkusný, nejapný.
in-eluctabilis, e neodvratný.
in-emorior — 3. při něčem zemříti.
in-emptus 3. nekoupený, bez vý

kupného.
in-enarrábilis, e nevypověditelný.
in-énodábilis, e (nodus) nerozřeši

telný.
in-e3, fre, iř (ivT), itum 1. a) vejíti,

vtáhnouti, vtrhnouti in urbem. b)
čas. počlnati (vere ineunte); ab ineun
te getate od časného mládí. 2. přech.



in-eptiae

vejíti, vstoupiti, vjížděti urbem; i.
viam nastoupiti; /. rationem způsob,
prostředek najíti, něco rozvážiti,
vypočítati; i. consilium záměr po
jmouti; o zvířatech: pojímati se,
běhati se; i. sacrificium počíti, ma
gistratum nastoupiti, proelium dáti
se do bitvy, gratiam zjednati si,
societatem vejíti ve spolek, nexum
zavázati se.

in-eptiae, drum, f. hlouposti, ne
smysly; tineptia, de, f. nevhodnost.

in-eptió 4. hlouposti dělati.
in-eptus 3. (aptus) nevhodný, ne

potřebný; nechutný, nejapný.
in-eguitábilis, e nesjízdný.
inermis, e (-us 3.) neozbrojený, bez

branný, pass. nechráněný; i—e car
men neškodná.

in-erráns, antis nebloudící,
stojící.

iners, ertis (ars) 1. neumělý, neobrat
ný. 2. a) líný, nečinný, nehybný,
zbabělý. b) v nečinnosti ztrávený
horae, nečinnost působící somnus.

inertia, ae, f. neobratnost, lenost,
netečnost,

in-6rudtus 3. nevzdělaný.
inesco 1. (esca) navnaditi, sváděti.
in-evitabilis, e nevyhnutelný, ne

odvratný.
in-excitus 3. nevyrušený, klidný.
in-excůsábilis, e omluvy nepřipouš

tějící, neomluvitelný.
in-exercitátus 3. necvičený.
in-exhaustus 3. nevyčerpaný,

vyčerpatelný; nezměrný.
in-exorábilis, e neúprosný, nesmíři

telný.
in-expeditus 3. zamotaný, spletitý.
in-experréctus 3. neprobuditelný.
in-expertus 3. a) neznalý, nezkušený.

b) nevyzkoušený, bez pokusu.
in-expiábilis, e nenapravitelný, ne

usmířicelný.
in-explěbilis, e nenasytný, neukoji

telný.
in-expletus 3.nenasytný, nenasycený.
in-explicábilis, e nerozvázatelný, ne

rozřešitelný; neproveditelný; i. via
neschůdná; bezvýsledný, nekoneč
ný bellum.

in-explorátus 3. nevypátraný; in-0
bez předchozího zkoumání.

in-expugnábilis, e nedobytný, ne

pevně

ne
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přemožitelný; i. via neschůdná;i 
gramen nevyplenitelná.

in-exspectátus 3. neočekávaný.
in-exstinctus 3. neuhašený, neuhasi

telný; i-um nomennesmrtelné.
in-exsuperábilis, e nepřekročitelný,

nepřemožitelný.
*inextimábilis, e neocenitelný.
in-extricábilis, e nerozuzlitelný, ne

rozřešitelný.
in-fabre neuměle.
in-fabricátus 3. nezpracovaný.
in-facétiae, drum, f. nejapnosti, ne

způsoby.
in-faceétus 3. nejapný, neobratný, ne

způsobný.
in-facundus 3. nevýmluvný.
infamia, ae, f. špatná pověst, bezectí;

hanba, skvrna.
in-fámis, e bezectný, zlopověstný; i-e

carmen kouzelné říkadlo.
in-fámě 1. ve špatnou pověst uvésti,

očerniti.
Tn-fandus 3. nevýslovný, neslýchaný;

ohavný, proklatý.
Tn-fáns, antis 1. nemluvící, němý,

dětský; subst. n. nemluvně. 2. ne
výmluvný.,

Tnfantia, ae, f. dětství; nedostatek
výmluvnosti.

Tnfantilis, e dětský.
*Tnfantulus, i, m. nemluvňátko(f. i

ae).
Tn-farcio (— fercio), sř, sum (tum)

4. cpáti do něčeho.
Tn-fatuó 1. omámiti, poblázniti.
Tn-faustus 3. nešťastný, neblahý.
Tnfector, oris, m. barvíř.
1. Tn-fectus 3. (in==ne, facio) 1. ne

vykonaný, nestavší se, nehotový;
re(-bus) infecta (—is) s nepořízenou,
bello infecto nedokončiv válku; pice
infecta neuzavřev mír. 2. nevykona
telný, nemožný.

2. Tnfectus 3. (inficio) napuštěný,
zbarvený, zbrocený.

Tn-fecunditás, átis, f. neplodnost.
Tn-fécundus 3. neplodný, neúrodný.
Tn-felhicitas, atis, f. neštěstí.
Tn-felix, řcis1. neplodný, planý. 2. ne

šťastný, neblahý.
Tnfensó 1. znepokojovati; nenáviděti.
Tnfensus 3. rozlícený, rozhněvaný,

rozhořčený, nepřátelský.
Tnfer, -ior viz inferus.



Tnferlae

Tnferlae, drum, f. obět mrtvým,
*infernalis, e pekelný.
*Tnfernum, T,n. podsvětí, peklo.
1. *infernus, 7, m. ďábel.
2. Tnfernus 3. dolní, spodní, podzem

ní, podsvětní dř; i-T, orum, m. oby
vatelé podsvětí.

Tn-fer8, ferre, intuli, illdtum 1. vnésti,
přinésti, zanésti něco někam, do
vážeti; fontes zavésti; i. in eguum
vysaditi, in ignem vhoditi; i. pedem,
gressum, gradum kráčeti, jíti, tá
hnouti, vykračovatí si; se i. kráčeti,
táhnouti, udeřiti, vrhnoutl se na
někoho, vlévati se, vydati se in
discrimen; signa i. útok učiniti;
bellum, arma alci i. zdvihnouti,
počíti válku proti někomu, pugnam
i. dáti se do boje, manum alci i.
vztáhnouti ruku na někoho; algm
sepulcro i. pohřbíti. 2. (obět) při
-nášetí, do knih, na účet připsati, za
nésti; crimen, metum, cladem, mo
ram, spem i. způsobiti, vzbuditi;
vím i. násilí učiniti, násilně působití
na někoho; causam belli alci i. uva
Jiti na někoho; mentionem i. zmíniti
se, Causam i. uváděti, sermonem
přednésti.

Tnferus 3. a) dolní, spodní; mare
l-um Tyrhenské. b) podzemní, pod
světní dř; T-i, orum, m. podsvětí;
apud I-os v podsvětí, ex ř-is z pod
světí. — kompar. Inferior, -ius: nižší,
níže položený, dolejší; 7-ora, um n.
nižší místa. b) čas. pozdější, mladší.
c) slabší, horší, nižší postavením;
T-ior discedere bitvu prohráti; T-em
esse býti poražen. — superl. 1. Inf
mus 3. a) nejnižší, nejdolejší; 7.mons
pata hory, i-a ara spodek oltáře a
pod., nejdolejší část věci. b) nejnižší
postavením, nejhorší; I-7, orum, m.
nejnižší z Jidu. — 2. řmus 3. a) nej
nižší, nejhlubší; Tmum,ř, n. spodek,
dno, hlubina. b) čas. konečný, po

„slední. c) nejnižší postavením.
Tn-fervesco, ferbuř — 3. vříti.
Tnfesto 1. znepokojovatl, napadati;

*znesvětiti.
Tnfestus 3. a) nejistý, nebezpečný,

ohrožený. b) nepřátelský; 7. inim;
cus úhlavní nepřítel. c) k boji hoto
vý; I-a arma napřažená zbraň, i-um,
T, n. strast, trud.
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Tnfició, fecr, fectum 3. a) barviti,
natírati; přen. vštěpovatl někomu
něco, propůjčovati, vyučovati; algm
alguč re. b) otravovati, nakazitl.

Tn-fidelis, e nevěrný, věrolomný;
*nevěřící.

Tn-fidelitás, atis, f. nevěrnost, věro
lomnost.

Tn-fidus 3. nevěrný, nespolehlivý.
Tn-figó, xi, xum 3. vraziti, zaraziti,

vetknoutí, vulnuszasaditi; přen,vště
povati; Infixus 3. pevně tkvící,
vštípený.

Tnfimus vlz inferus.
Tn-findo, fidi, fissum 3. vřezávati,

vtesávati.
Tnfinitás, dtis, f.—Tnfiniti6, onis, f.

nekonečnost, nekonečný prostor.
*infinitivus 3. infinitivní,
Tn-finitus 3. a) nekonečný, neome

zený, bez míry, nesčetný. b) ne
určitý, všeobecný.

Tn-firmátič, onis, f. zeslabování, ru
šení.

Tn-firmitás, atis,f.slabost, nespolehli
vost; 7. animi malomyslnost; F. inge
nii nestálost povahy.

*infirmiter slabě, chabě.
Tn-firmě 1. zeslabovati,

zrušiti.
Tn-firmus 3. nepevný, slabý, bojácný,

nespolehlivý; bezvýznamný.
Tnfit začíná (mluviti).
Tofitiális, e popírající, záporný.
Tnfitiás řrezapírati, popírati.
Tnfitiátič, onis, f. popírání, zapírání.
Tnfitiátor, oris, m. kdo upírá (dluh),

lhář.
Tnfitior 1. popírati, za—, upírati.
Tn-flammátič, onis, f. zapálení, vzpla

nutí.
Tnflammóě1. zapáliti, roznítiti.
Tn-flátio, onis, f. nadýmání.
1.Tn-flátus 3. nafouknutý, nadutý;

přen. pyšný, nabubřelý.
2. Tn-flátus, ús, m. nafouknutí, za

troubení, vnuknutí.
In-flecto, xi, xum 3. a) zahnouti,

ohýbati, zakřiviti. b) překrucovati
lus, měniti; i. orationem učiniti oheb
nou, sensum dojmouti.

Tn-fletus 3. neoplakaný.
Tnflexibilis, e neoblomný, zatvrzelý.
Tn-flexič, onis, f. zahýbání, o—, za

křivení.

vyvrátiti,



Tn-flrgo

Tn-=fITgo,x7, ctum 3. vraziti, naraziti;
vulnus zasaditi; způsobiti.

Tn-fló 1. a) nafouknouti, nadouti;
troubiti, pískati na něco tibias. b)
přen. sebevědomím n. pýchou na
plniti; nadchnouti; spem vzbuditi.

Tn-fluo, flixi —3. a) vtékati, vylévati
se, hromadně vtrhnouti. b) vlou
diti se.

*Tnflixus, iZs, m. neb In —i6,onis, f.
příliv, vlévání se; vliv.

Tn-fodio,fodř, fossum 3. zakopati.
Tn-formátič, onis,f. představa, obrys;

*poučení.
*Tnformátorius 3. poučný, návodný.
Tn-formis, ©e beztvárný, ošklivý,

'hnusný.
Tn-formě 1. a) vytvářeti, upravovati,

vzdělávati. b) představiti si, před
stavu vytvořitl; *poučiti, informo
vati.

Tn-fortůúnátus 3. nešťastný.
Tnsfortinium, iř, n. neštěstí, trest.
Tnfrá 1. přísl. dole, nízko; Tnferius

níže. 2. předl. s akus. a) míst. pod.
b) čas. po. c) pod=za, menší, nižší
než někdo.

Tn-fráctič,onis, f.animi malomyslnost,
sklíčenost.

Tn-fráctus 3. zlomený, zeslabený, ma
lomyslný.

Tn-fragilis, e nezlomitelný, silný.
Tn-fremě, u? — 3. zasupěti.
1.Tn-frenátus 3. uzdu mající.
2. Tn-frenátus 3. (in=ne) bez uzdy.
Tn-frendeó — — 2. zaskřípěti.
Tn-frénis, e (—us 3.) bez uzdy, ne

zkrocený.
Tn-fréno 1. uzdu dáti, zapřáhnouti,

na uzdě držeti.
Tn-freguěns, entis nečastý, řídký; ne

četný; 7. senatus nečetně shromáž
děný; slabě obydlený, obsazený,
navštívený.

Tn-freguentia, ae, f. malý počet,
slabá návštěva; osamělost.

Tn=fringó, fregT, fractum 3. a) nalo
miti, z—, pod-=, roztrhati. b) přen.
zlomiti, vysíliti, rušiti, mařiti.

Tn-fróns, ondis bez listí, beze stromů,
Tn-frictučsus 3. neúrodný, nevýnos

ný; bezvýsledný.
Tn-ficátus 3. nalíčený.
Tnfula, ae, f. stužka, páska, vlněný

vínek, ozdoba.
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tTnfundibulum,T, n. nálevka (trych
týř).

Tn-fundě,fadi,fiisum 3.a) vlíti, nalíti;
přen. vpustiti, rozšířiti. b) roze
stříti, rozsypati, zalíti, políti; T.
animas vdechnouti.

Tn-fiisus 3. a) vlitý, nalitý, nahrnuvší
se. b) rozšířený, nasypaný, ležící
v něčem gremič.

Tn-fusco' 1. na hnědo (černo) barviti;
zastiňovati, hyzditi, kaziti.

*Tnfůsoria nálevníci.
in-gemině 1. a) zdvojovati, opakovati,

opětovně volati. b) opakovati se,
množiti se.

ingemisco 3. in-gemo, uř — 3.
vdychati, sténati, truchliti nad ně
čím algd.

in-generč 1. vroditi, vštípitl; stvořiti.
ingeničsus 3. nadaný, duchaplný,

bystrý; způsobilý, vhodný.
in-genitus 3. vrozený.
ingenium, iř, n. (gigno)3. a) vrozená

povaha, přirozenost, přirozený ráz;
viveresuo i-o podle své přirozenosti.
b) duch, duševní síla, nadání, vlohy,
schopnost(i), duševní bystrost, du
chaplný nápad. 2. konkr. člověk na
daný, duchaplný, veliký duch.

ingěns, entis ohromný, nesmírný,
mocný.

ingenuitás, dtis, f. 1. svobodný rod
(stav). 2. otevřenost, přímost.

ingenuus 3. a) rodem svobodný;
subst. svobodný občan. b) přen.
hodný svobody, čestný; zjemnělý,
zchoulostivělý.

in-geró, gessř, gestum 3. a) vnésti,
na—, vsypati, na—, vlíti, nalíti,
nakupiti; tela i. metati; vulnus za
saditi;detrimentum způsobiti; probra,
convicia i. chrliti hanu, výtky proti
někomu. b) uváděti, zmiňovati se.

ingigně (ingeno), genuT,itum 3. vsazo
vati, vštěpovati.

*inglória, de, f. neslavnost, ztráta
slávy.

in-glórius 3. neslavný, beze slávy.
in-gluvies, 67,f. (gula) hltan; žravost.
in-grátificus 3. nevděčný.
ingrát(i)ís proti vůli, nerad.
in-grátitUidě, inis, f. nevděčnost.
in-grátus 3. a) nepříjemný,nemilý,

neutěšený. b) neuznaný labor. c)
nevděčný.



in-gravěsco 182 in-irátus

in-gravěsco — — 3. a) těžkým,
tísnivým se státi. b) zhoršovati se.

in-gravě 1. obtížiti, ztížiti.
in-gredior, gressus, sum 3.: 1. a)

kráčeti, vykračovati si, stoupati,
jíti, jeti. b) vkročiti, vstoupiti; (in)
urbem;i. bellum pustiti se do války;
i. spem oddati se naději. 2. přech.
a) vstoupiti, vkročiti; viam, iter
nastoupiti; pericula podstoupiti; in
gredere vykroč! veď mne!. b) začíti.

ingressio, onis, f.—ingressus, us, m.
přístup, chůze, vstup, vpád, začátek.

in-gru©, uř — 3. vtrhnouti, vraziti,
přihnati se.

inguen, inis, n. slabiny, pohlavní úd,
nádor.

in-gurgito 1. (do víru) vrhnouti;
se ij. vrhnouti se; přen. přecpati se,
přepíti se.

in-gustátus 3. neochutnaný.
in-habilis, e nemotorný; nepohodlný,

nevhodný, neschopný.
in-habitábilis, e neobyvatelný.
in-habito, 1. někde obývati.
in-haereo, haes!, haesurus 2. vězeti,

tkvíti, Ipěti v (na) něčem; tergo i.
býti v patách; studiis, voluptatibus
i. zcela se oddati.

in-haerescoóo, haes], haesum 3. uváz
nouti, utkvěti.

in-hálo 1. dýchati na něco.
in=hibeč, uř, itum 2. 1. a) z(a)držeti,

zastaviti; frenos uzdu přitáhnouti
b) zameziti, odvrátiti fugam, mor
tem. 2. něčeho užíti, něco vykonati
supplicia.

inhibitió, onis, f. zadržení (vesel),
zpětné veslování.

in-hio 1. ústa otvírati, s podivem
zírati; lapati něco, dychtiti po čem
alci rei.

in-honestó 1. zneuctíti.
in-honestus 3. ošklivý, nečestný, ha

nebný; zlopověstný, bezectný.
in-honorátus 3. nepoctěný (dary),

nevážený, neslavný.
in-honorus 3. neokrášlený, bez ozdob
in-horreo — —2. čníti, trčeti.
in-horresco, horruř 3. — a) zježiti,

vztyčiti; zachvěti, zatřásti. b) zježiti
se, zčeřiti se, zachvěti se, ztrnouti.

in-hospitalis, e=inhospitus 3. ne
hostinný.

in-hospitálitás, atis, f. nehostinnost.

in-hůmánitas, atis, f. 1. nelidskost,
ukrutnost. 2. drsnost, hrubost, ne
zdvořilost; skrblictví,

inhimániter nezdvořile.
in-hadmánus 3. a) nelidský, ukrutný.

b) nevzdělaný, drsný, hrubý; mrzout.
in-himatus 3. nepohřbený.

in-icio, fec?, iectum 3. (iacio) 1. vho
diti, házeti, na—, vložiti, nakládati
na něco, do něčeho; i. ignem zalo
žiti, i. alci catenas do pout uvrhnou
ti; alci tela vymrštiti proti někomu;
i. bracchia collo obejmouti; i. brac
chia caelo vztáhnouti na nebe; i. alci
(rei) manum vložiti ruku na někoho
(něco), prohlásiti za svůj majetek —
ale i zatknouti, před soud pohnati,
zastaviti někoho; se i. vrhnouti se,
pustici se do něčeho. 2. přen. i. terro
rem, metum, spem nahnati, způso
biti, vzbuditi; v řeči se zmíniti,
prohoditi, nomen uvésti.

in-iectus, čs, m. naházení.
inimicitia, ae, f. (v plur.) nepřátel

ství,
in-inimico 1. znepřáteliti.
in-imicus 3. a) nepřátelský, nepříz

nivý, zhoubný; i—issimus úhlavní
nepřítel; subst. —us, 7, m. (fem.
—a, ae) nepřítel, sok. b) protivný,
zenáviděný.

Tn-iguitás, atis, f. 1. nerovnost, ne
stejnost loci; obtížnost temporis;
2. bezpráví, nespravedlnost.

in-iguus 3. (geguus) 1. nerovný, sráz
ný litus; nepříhodný, nepříznivý
locus, tempus; i—a pugna nerovný
boj. 2. a) hněvivý, rozhorlený; haud
i. klidný; mente i—i s nevolí, nerad;
b) nepříznivý, nepřátelský; stra
nický, nespravedlivý.

initio 1. zasvětiti sacris; očišťovati.
initium, iř, n. (in, eo) 1. počátek,

původ, i—5 na počátku, s počátku.
2. v plur. počátky věcí, věd, prvky;
tajná bohoslužba, mysterie.

in-iGcunditás, atis, f. nepříjemnost,
nelibost.

in-iúcundus 3. nepříjemný, nelibý.
in-iungo, iunxi, iunctum 3. a) připo

jovati, spojovati, zapouštěti do ně
čeho in algd, alci rei. b) uložiti
laborem, tributum, způsobiti iniuriam

in-iúrátus 3. přísahou nezavázaný.



iniria

iniúria, ae, f. 1. a) křivda, bezpráví;
příkoří, ponížení, nepřízeň; i—am
facere, inferre, imponere, conflare
učiniti, spáchati; accipere, pati, subi
re trpěti; alcis i. bezpráví páchané
někým (Verris) i na někom (socio
rum); per i-am, i-a nespravedlivě,
neprávem. b) urážka. 2. věc neprá
vem nabytá; pomsta za bezpráví;
porušení, snížení virtutum.
iúriosus 3. nespravedlivý, zpupný.

iniúrius 3. nespravedlivý; kdo je
v neprávu.

in-iussu alcis bez, proti rozkazu.
in-iussus 3. bez rozkazu, dobrovolně.
in-iistitia, ae, f. nespravedlnost.
in-iustus 3. nespravedlivý, -ivě na

bytý; proti právu; i—um, T, n. bez
práví.

inf... inm... viz III... imm...
in-nábilis, e neplynoucí.
in-náscor, natus sum 3. naroditi se,

vyrůsti na (v) něčem; innatus 3.
vrozený, vrostlý.

in-nato 1. veplouti, plouti v něčem,
vlévati se.

in-navigábilis, e nesplavný.
in-necto, nexuř, nexum, 3. a) vplésti,

splésti, za—, o—, ovinouti, ověn
čiti, zahaliti, obepnouti. b) zaplésti
někoho v něco alci algd; i. causas
uváděti.

in-nitor, nisus (nixus) sum 3. opírati
se, spočívati na něčem re.

in-no 1. veplouti, plovati na něčem,
vtékati; i. fluvium, lacum přeplovati.

in-nocéns, entis neškodný, nevinný;
poctivý, nezištný.

innocentia, ae, f. neškodnost, ne
vina; poctivost, nezištnost.

in-nocuus 3. a) neškodný, bezpečný,
nevinný; b) neporušený, beze škody

*innodo 1. zaplésti, spoutati.
in-notesco, notuř — 3. stávati se

známým; *oznámiti.
in-novo 1. obnoviti, změniti;

znovu se vrátiti.
in-noxius 3. a) neškodný, bezpečný,

nevinný, nezaviněný. b) neporu
šený, beze škody.

in-nůbó, psř, ptum 3. alci provdati
se za někoho.

in-nuba, ae, f. neprovdaná, panenská.
in-numerábilis, e nesčíslný, nesčet

ný.

183 in-guTró

in-numerábilitás, atis, f. nesčíslný
počet.

in-numerus 3.—innumerabilis.
in-nuo, uř- 3. kývati na někoho dlci;

*schvalovati, raditi.
in-niiptus 3. neprovdaný, panenský;

i—ae nuptiae neblahý sňatek.
in-nůtrio 4. vychovati v něčem,

k něčemu (dat.),odchovati; innatr.
tus 3. vyživený, vyrostlý.

in-oblitus 3. pamětlivý.
in-obrutus 3. nezasypaný.
in-observábilis, e nepozorovatelný.
in-observátus 3. nepozorovaný.
*inodorus 3. bez vůně.
in-offénsus 3. bez úrazu, bez překáž

ky; volný, nerušený.
in-officiosus 3. povinnosti nedbající.
in-olesco, olev?, olitum 3. vzrůsti, na

růsti, zarůsti, zakořeniti se.
in-ominátus 3. (omen) nešťastný.
inopia, de, f. nouze, nedostatek,

chudoba.
in-opináns, antis nic netušící.
in-oprnátus 3.—inopinus 3. a) nic

netušící. b) netušený, nenadálý.
in-ops, opis 1. bezmocný; bez (po-)

moci, rady. 2. nuzný, chudý; po
třebný; i. lingua nevýmluvný; aera
rium prázdná; i. mentis bez rozumu;
i. consilii bezradný,

in-orátus 3. in —a re redierunt aniž
věc přednesli.

in-ordinátus 3. nespořádaný; *proti
právný.

in-ornátus 3. nezdobený, prostý.
inp... viz imp...
inguam, inguit (zřídka jiné tvary),

pravím, řku; řekl, pravil; *part.
praes. inguiens; v pozd. latině bývá
inguam před i za nepřímouřečí.

inguantum (in guantum) pokud;
se týče, že...

inguies, tis(— —tus 3.) neklidný, ne
pokojný.

in-guiěto 1. znepokojovati.
inguilinus, 7,m. nájemník, přistěho

valec.
| inguinátus 3. pokálený, nečistý, špi

navý.
inguino 1. pokáleti, znečistiti; očer

niti, zneuctíti; poskvrniti.
in-guTro, guřsivř,guřsitum 3. (gudero)

vyhledávati; vyšetřovati, pátrati po
něčem algd, důkazy hledati.
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In-guTsrTtič, onis, f. sbírání, pátrání
(soudní), vyšetřování; zkoumání;
*inkvisice.

ingufsitor, oris, m. zvěd; pořadatel
odvodu; vyšetřující soudce; *inkvi
sltor.

ingufsTtus 3. vyšetřený, vypátraný.
inr... vizirr...
In-salfber, bris, bre nezdravý.
in-salltátus 3. nepozdravený.
Tn-sánábilis, e nezhojitelný, nevy

léčitelný.
Tn-sánia, de, f. nerozumnost, šílen

ství; básnické nadšení, věštecké vy
tržení. 2. ztřeštěné jednání, ne
smyslné přehánění, výstřednost.

Tn-sáníč 4. býti šílený, blázniti; býti
v básnickém nadšení.

Tn-sánitás, čtis, f. nezdravost, nemoc.
Tn-sánus 3. a) nezdravý (i duchem),

rozumu zbavený, šílený, zuřivý,
nemírný; božstvem nadšený. b) ší
lenství působící, rozumu zbavující.

Tn-sapiéns víz Insiciens.
Tn-satiábilis, e—1Tn-saturábilis, e

nenasytný.
insatietás, atis, f. nenasytnost.
Tn-scendě, end", čnsum 3. vystoupiti

na něco (in) algd.
Tn-scičéns, entis nevědoucí; mě |—e

bez mého vědomí.
Tn-sclenter nevědomě, hloupě.
Tn-scientia, ae, f. nevědomost, ne
" znalost.
Tn-scitia, ae, f. neznalost, nezkuše

nost.
Tn-scřtus 3. neobratný, hloupý.
Tn-sclus 3. nevědomý, neznalý; ne

vědomky.
Tn-scrTbě, ps", ptum 3.: 1. a) napsatl,

vepsatl na něco mMsnumentis, in
porta. b) nápisem opatřit! statuas,
sepulcrum; nadepsati librum, epi-|'
stulam 2. přen. někomu předpiso
vat!, předkládati; označovati; liber
gul inscribitur Laelius kniha nade
psanáL.

Tn-scrTptič, onis, f. nápis, nadpis.
tTnscriTptor, oris, m. napisovač, kdo.

na pomníky a pod. rád píše své
poznámky.

Tn-sculpě, ps?, ptum 3. vtesati, vrýti,
vydlabati saxo; vštípiti in mentem. |

Tn-secč, secuř, sectum 1. naříznoutí,
rozříznouti,

Tn-sectátič, onis, f. pronásledování,
dráždění.

Tn-sectátor, oris, m. pronásledovatel,
útočník,

Tn-sector 1. stále stíhati; útočití, na
padati.

tTnsectum, 7, n. hmyz (zvl. v plur.).
Tn-seněsco, senuř — 3. zestárnouti

při (v) něčem, libris.
Tn-sepultus 3. nepohřbený,

pohřbu.
Tn-seguor, secitus sum 3. a) následo

vati, jíti v patách. b) pronásledo
vati, stíhati; kárati, haněti; inse
guens, entis bezprostředně násle
dující..

. Tn-sero, sevř, situm 3. zasévati, vsa
diti, za—, vštěpovati. :

. Tn-sero, seruř, sertum 3. a) vstrčiti,
na—, vložiti, vnořiti, vraziti algd
in algd (dat.). b) přimísitl, vplétati,
proplétati; zařaďovati mezi i. algm
stellis; se i. vmísiti se do... bellis.

Tn-serto 1. vstrčití.
Tn-servič 4. sloužiti, býti služebný,

povolný; i. temporibus říditi se po
měry; oddati se něčemu, horlivě
pečovati, famae o dobrou pověst.

Tn=sibiló 1. zašuměti do něčeho.
Tn-sideč, sedi, sessum 2.. a) seděti,

pevně tkvíti, vězeti na něčem.
b) míti obsazeno, obývati locum.

Tnsidiae, arum, f. 1. záloha j. místo
ij. oddíl vojska. 2. nástrahy, úklady,
lest; i—as facere, parare, struere,
tendere osnovati, strojiti; per i—as
= i—*s úkladně.

Tnsidiátor, oris, m. vojín v záloze,
úkladník,

Tnsidior 1. v záloze ležeti, číhati;
úklady strojiti, ukládati alci.

Tnsidičsus 3. nebezpečný, nejistý;
úkladný, úskočný.

Tn-sTdě, sedř, sessum 3. a) posaditi se,
usaditi se in re, dat.; obsaditi viam,
arcem. b) utkvětl.

Tn-signe, is, n. (od)znak čestný, úřed
ní; znamení, ozdoba; *erb.

Tn-signió 4. znatelným učiniti, ozna
čici. :

bez

NJ-A

| Tn-signis, e vyznačující se, význačný;
znamenaný, znatelný, nápadný;
pamětihodný, skvělý, obzvláštní,
proslulý.

*Tnsignitás, atis, f. znamenitost.
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Tn-signítus 3. význačný, nápadný, do

očíbijící,Ze*Tnsignium, 7, n. = Insi
Tn-silio, uf (ivř) — 4. vskočitl, skákati

na někoho.
tinsimul vespolek, najednou.
Tn-simulátio, ónis, (f. obvinění,

nařčení.
Tn-simuló 1. obvlňovati, nařknouti,
Tn-sincerus 3. nečistý, zkažený.
Tn-sinuátičo, onis, f. vlichocení se.
Tn-sinuč 1. (sinus) vtlačiti, vsunouti;

se j. vniknoutl, vplížici se, vlouditi
se, alci v přízeň něčí, vtisknouti se;
*sděliti, oznámitl.

*insipidus 3. nechutný, bez chuti.
Tn-sipiens, entis nemoudrý, pošetilý;

subst. m. pošetilec, blázen.
Tn-sipientia, de, f. nerozumnost, po

šetilost.
Tn-sistó, stit? — 3.: 1, a) postaviti se,

státi na něčem, stoupnouti na něco,
do něčeho jn re, dat.; i. iter, viam
nastoupiti, i. hostibus dotírati na
nepřítele. b) dáti se do něčeho,
zabývati se něčím i. in bellum,obsididioni,© negotium,© honoribus;
horlivěněcokonati,trvatina něčem,
horlivě se něčemu oddávati; pokra-
čovati v něčem; contra i. dotírati
řečí. 2. zastaviti (se), stanouti.

Tnsitrcius 3. cizí.
Tnsitio, onis, f. zasazování, štěpování.
Tnsitivus 3. štěpovaný; cizí, podvrže

ný.
Tnsitor, oris, m. štěpovač.
Tnsitus 3. štěpovaný, vštípený, vro

zený, zakořeněný.
Tn-sociábilis, e nedružný, nesnášelivý.
Tn-solábiliter neutěšitelně.
Tn-soléns, entis (soleo) nezvyklý ně

čemu (gen); neobyčejný, nápadný,
nemírný, zpupný, drzý, pyšný;
řídký.

Tnsolentia, de, f. nezvyklost, ne
obyčejnost, pýcha, drzost, zpup
nost, nemírnost.

Tn-solésco — — 3. pyšným, zpupným
se stávatíi.

Tn-solidus 3. slabý.
Tn-solitus 3. nezvyklý, neobvyklý;

neznámý, řídký, vzácný.
+Tnsólo 1. sušitií na slunci.
Tn-somnia, ae, f. nespavost.
Tn-somnis, e beze spánku, bdělý.
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Tn-somnium,i7, n. vidění ve snu, sen,
Tn-sono, uř — 1. zazvučeti, zavzníti,

zašuměti, zahlučeti a pod.; i. verbera
bičem zapráskati.

Tn-sóns, sontis nevinný, neškodný.
Tn-sópitus 3. nespící, neuspatelný.
Tn-spectič, ónis, f. prohlížení, pro

zkoumání.
Tn-specto 1. hleděti, patřitl na něco

alad.
Tn-spěráns, antis nedoufající; mimo

očekávání.
Tn-spěratus 3. neočekávaný,

nadálý; adverb. i t Inspěrato.
Tn-spergě, spersi, spersum 3. nasy

pati, nakropiti, roztrousiti.
Tn-spicič, spex?, spectum 3. hleděti,

patřiti na někoho, nahlížeti na něco,
do něčeho libros; zkoumati, prohlí
žeti, ohledávati exta, vulnus, vas,
eguos; i. fidem přesvědčiti se o věr
nosti, i. hominem posouditi.

in-spico 1. (spica) zašpičatiti.
Tn-spiro 1. zadouti; roznítiti; vdech

nouti animam,vlíti venenum; vnuk
nouti.

Tn-spoliátus 3.
uloupený.

Tn-stabilis, e nestálý, vratký; vrtkavý,
těkavý, pohyblivý; nejistý.

tFnstábilitás, dtis, f. nestálost.
Tn-stáns, antis nastávající, přítomný;

hrozící periculum; naléhavý cura;
instans, antis, n. (tempus) přítom
nost.

Tnstanter naléhavě, prudce.
Tnstantia, ae, f. přítomnost; stálost,

vytrvalost; naléhavost, závažnost,
prudkost.

Tnstar, n. (neskl.) 1. a) rovnováha,
stejná tíže; Plato mihi est i. omnium
vyváží mi všechny; mohutný zjev,
vznešenost. b) rovný počet; milites
i. duarum legionum počtem rovni
dvěmalegiim; stejná velikost eguusi.
montis jako hora. 2. podoba, obraz,
na způsob něčeho, jako něco: instar
veris jako jaro, i. mortis esse podo
bati se smrti, býti jako smrt, *ad
Instar na způsob.

Tnstaurátič, onis,f. obnovení, opětné
uspořádání.

Tnstaurátivus 3. obnovený.
Tnstauró 1. obnoviti, znovu zříditi,

ludosvystrojití, ferias Latinasslavit.

neukořistěný, ne
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Tn-sterno, stráví, stratum 3. položiti
na něco, pokrýti, prostříti.

tTnstigatio, onis, f. podněcování.
Tnstigator, oris, m. podněcovatel.
Tnstigátrix, icis, f. podněcovatelka.
Tnstigo 1. podněcovati, drážditi.
Tn-stillo 1. nakapati do něčeho, ani

mum vnuknouti.
Tn-stimulátor, óris, m. podněcovatel.
Tn-stimuló 1. bodcem, ostnem po

háněti; podněcovati.
Tnstinctor, oris, m. podněcovatel.
Tnstinctus, s, m. podnět, popud,

*pud, instinkt.
Tn-stingu6, nxř, nectum 3. bodáním

poháněti; podněcovati, štváti; i—n
ctus 3. popuzený, podrážděný, nad
šený.

instita, ae, f. lem, obruba.
Tnstitio, onis, f. zastavení se.
Tnstitor, oris, m. podomní obchodník.
Tn-stituó, uj, utum 3. (statuo) 1. po

staviti, položiti někam; vystavěti,
zříditi, vytvořiti. 2. přen. a) usta
noviti, z(a)říditi, zavésti. b) začíti,
dáti se do něčeho; viam i. podnik
nouti. c) předsevzíti si, pojmoutl
záměr; in-ere in onimum bráti si
něco do hlavy. d) poučovati, vy
učovati, vzdělávati, cvičiti.

Tnstitůtio, onis, f. zařízení, zvyklost,
mrav; vyučování.

Tnstitůtum, 7, n. 1. z(a)řízení, zvyk
lost, mrav; nařízení, zákon. 2. pod
nik, záměr, plán; i. vitae životní
program. 3. poučka, zásada některé
filosofické školy.

Tn=stó, stitř, staturus 1.: 1. na něčem
státi, stanouti saxo; býti blízko,jíti
v patách, dotírati, útočiti alci; čas.
nastávati, hroziti, nox, periculum
instat. 2. a) doléhati, dorážeti alci.
b) trvati na něčem, neustoupiti od
něčeho, násilně něco konati, horlivě
se věnovati operi.

Tn-strátus 3. a) = part. perf. pass.od
insterno. b) in = ne: nepokrytý.

In-strepo — — 3. zaskřípati.
Tn-striictio, onis, f. (za)řízení, posta

vení, (u)spořádání.
Tnstrůctor, oris, m. pořadatel, *sta

vitel.
Tn-structus 3. a) spořádaný, z(a)ří

zený, sešikovaný; f—a domus za
řízený, bohatý, 7. acies bitevní šik.

b) opatřený, vyzbrojený, vypra
vený. c) připravený; poučený, znalý.

Tnstrimentum, ř,n. nářadí, nástroj,
přístroj; i. militare výzbroj; šat,
okrasa; prostředek.

Tn-struo, struxI, structum 3.: 1. a) vy
stavéti, postaviti, zříditi muros, agge
res. b) zaříditi, uspořádati convivium,
zosnovati fraudem. c) opatřiti, vy
praviti, vyzbrojiti exercitum; spo
řádati aciem, legiones. 2. naučiti, po
učiti, vzdělati algm algua re.

Tn-suávis, e nepříjemný.
*Tnsuávitás, dtis, f. nepříjemný pocit.
Insubres, ium (—um), m. gallský

kmen při Pádu mezi Ticinem a
Addou.

Tn-sudo 1. zapotiti se při něčem;
*horlivě něco pěstovati (rei).

Tn-suefactus 3. navyklý, vycvičený.
In-suesco, evř, etum 3. a) zvykati,

navykati si. b) navykati někoho.
Tn-suétus 3.: 1. zvyklý, navyklý.

2. in = ne: nezvyklý; neobyčejný,
cizí.

Tnsula, ae, f. ostrov; blok budov,
činžovní dům.

Tnsulánus 3. ostrovní;
ostrovan,

Tnsulsitás, čtis, f. nejapnost, nudnost.
Tn-sulsus 3. (sal) 1. neslaný, nechutný.

2. nejapný, nudný.
Tn-sulto 1. a) skákati, poskakovati,

tančiti po něčem floribus; aguis i.
skákati do vody. b) posmívati se
(alci, algm).

*„nsultus, Gs,m. napadení, posmívání
se, posměšek.

Tn-sum, esse, fui — býti v (na) něčem,
někom; vězeti, býti něčí vlastností;
in alguo, in re, dat.

Tn-sumo, sůmpsř, stímptum 3. vyna
ložiti, věnovati na něco in algd, dat.

Tn-suo, uř, útum 3. všíti, vetkati do
něčeho.Tn-super| navrch,
kromě toho.

Tn-superáabilis, e nepřemožitelný, ne
překročitelný.

Tn-surgo, surréxř, surréctum 3. a)
vztyčiti se, zdvihnouti se, povstati;
eeuus i—it vzpíná se; i—ere remis
opřítise do vesel.b) strměti, zdvíhati
se, vzrůstati, vyvstávati.

Tn-susurro 1. našeptati, pošeptati.

—us, I, m.

nahoře; nadto,
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in-tábesco, tábuř — 3. táti, rozpouš
těti se, mizeti; chřadnouti, has
nouti.

in-táctus 3. a) nedotknutý, neporu
šený, nepřemožený. b) přen. netknu
tý, čistý, panenský; bez pokusu
(o co se nikdo nepokusil).

intáminátus 3. neposkvrněný.
integelus 3. (dosti) neporušený, bez

úhonný.
integer, gra, grum (tango) 1. a)

čerstvý, svěží, neunavený, nepora
něný; zdravý, mladistvý, zachovalý,
kvetoucí facies, valetudo, corpus.
b) úplný (počtem), neporušený,
celý, netknutý; fames dokonalý;
ius nedotknutelný; in integrum resti
tuere v dřívější stav uvésti. 2. přen.
a) čistý, neposkvrněný, bezúhonný,
panenský; b) neporušený, nepod
placený, nestranný, poctivý; něčeho
prostý, neznalý i. ab amore, a con
iuratione. c) nerozhodnutý, nepro
jednaný; res, causa, nový labor; in
i—o est alci míti volnost jednání;
dě (ex) i—o opět, znovu.

in-tego, těxř,tectum 3. pokrýti, při—,
chrániti; in-tectus 3.=a) pokrytý,
při—. b) in=ne; nepokrytý, ne
oděný; přen. přímý, otevřený.

*integráliter úplně, bez újmy.
integrátio, onis, f. obnovení, *osvě

žení.
integritás, tis, f. neporušenost,bez

úhonnost; poctivost, čistota.
integro 1. napraviti, obnoviti.
integumentum,ř, n. pokrývka;přen.

zástěra, maska.
*intellectuális, e duševní, rozumový.
intellectus, ús, m. porozumění, před

stava; frozumový duch, intelekt.
intellegens, entis něčemu rozumějící;

znalý, důmyslný; subst. m. znalec.
intellegenter s porozuměním,srozu

mitelně.
intellegentia, de, f.1. chápavost,roz

umnost. 2. znalost, znalectví. 3.
představa, pojem; int. somniorum
umění výkladů snů.

tintelligibilis, e srozumitelný.
intellego, xř, ctum 3. (inter, lego) algd

1. poznávati, chápati, rozuměti, do
mysliti se; věděti, míti vědomost.
2. představovati si, mysliti si.

intemerátus 3. neposkvrněný,čistý.

intemperáns, antis nemírný, vášnivý,
bezohledný.

intemperantia, de, f. nemírnost, ne
zdrželivost; pýcha, nekázanost; ne
střídmost.

intemperátus 3. nemírný, výstřední.
intemperies, eř,f. 1. nestálé (špatné)

počasí i. caeli. 2. zpupnost, pýcha,
nekázeň.

intempestivus 3. nevčasný, nevhod
ný.

intempestus 3. nevčasný, nezdravý;
—a nox hluboká.

intemptátus 3. viz intentatus.
intendo, tendř, tentum 3.: 1. napínati,

připínati vincula, rozpínati; potaho
vati něco něčím,rozestfratipo něčem,
navlékati, natahovati na něco, ko
lem něčeho (algd algua re, alci rei);
se i. rozkládati se; palmas, bracchia
i. vztáhnouti, natáhnouti, tela, has
tas namířiti, napřáhnouti. 2. a) ze
silovati, zvětšovati vocem, cupidita
tem; se i. usilovati, pokoušeti se.
b) (za)mířiti někam, proti někomu,
ohrožovati; fugam i. ad algd útěkem
zamířití někam. c) animum, mentem
ad algd i. ducha upříti na něco,
přadsevzíti si, zamýšleti. d) usilovně
tvrditi.

tintensio, onis, f. napjetí, roz—.
tintensus 3. napjatý, usilovný.
intentatus 3. (in=ne) nedotknutý,

neobvyklý, neprozkoumaný, ne
známý, nevyzkoušený.

intentio, onis, f. napjetí, úsilí, po
zornost, záměr, vůle, píle.

*intentivus 3. zesilující, stupňující.
intento 1. napřahovati, mířiti; ohro

žovati; hroziti něčím, arma alci
válkou.

1. intentus 3. a) napjatý, natažený,
po—. b) usilovný, horlivý, pozorný,
pohotový; i. operi zabraný do díla;
upřený na něco (dat.).

2. intentus, ús, m. napřahování.
intepesco, tepu? — 3. zahřátí se.
inter předl. s akus. 1. míst. mezi;

inter maniis pod rukama, v rukou,
v náručí; i.ora před očima; i. falca
rios v ulici (do ulice) srpařské;
(guaestio) i. sicarios pro úkladnou
vraždu; i. paucos jako málokteří;
7. omnia především; i. alia mimo
jiné; i. cetera jmenovitě; interest
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Inter... Jest rozdíl mezi...; inter se
(nos, vos) vespolek, navzájem; inter
nos mezi námi. 2. čas. mezi, za,
průběhem ji.X annos; i. haec zatím.

inter-aestuáns, antis nadouvajícíse.
interámenta, orum,n. stavebnídříví

pro vnitřek lodi.
Interamna, ae, f. (Meziříčí)město

v Umbril a Latiu; Interamnánus 3.
z Interamny; Interamnas (ager) inte
ramenský, Interamnátes, ium Inte
ramenští.

inter-arésco — — 3. vyschnouti.
*interblandior 4. lichotiti přiněčem.
intercalaris, e (-ius 3.) přestupný,

vsunutý.
inter-calo 1. vkládati, vsunouti, poe

nam odložiti.
inter-capedě, inis, f. přerušení, pře

stávka.
inter-cedě, cessf, cessum 3.: 1. a)

vstoupiti, kráčeti mezi něco. b) býti,
ležeti, rozkládati se inezi něčím;
čas. uplynouti. 2. přen. a) připad
nouti (casus i—it), stávati se; býti,
trvati bellum, inimicitiae. b) zakro
čití pro něco, zaručiti se; zakročiti,
postaviti se proti něčemu, odporo
vati; zasáhnouti do něčehoalci (rei).

inter-ceptič, čnis, f. vzetí.
inter-ceptor, oris m. zpronevěřitel,

odcizitel.
inter-cessio, onis, f. a) zakročení,

právo zakročiti proti něčemu. b)
zprostředkování, ručení,

inter-cessor, oris, m. a) odpůrce;
b) zprostředkovatel, ručitel.

„inter-cidó, cidř — 3. (cado) 1.
padnouti mezi něco; 2. zahynouti,
vymizeti z memorid.

„inter-cidě, cidř, císum 3. (caedo)
protíti, proříznouti, od—, vy—,
prolomiti, prokopati, skopati, od
kopati.

inter-cino, — — 3. zpívati mezi
něčím.

inter-cipio, cepř, ceptum 3. (capio)
1. zachytiti, -hostes přepadnouti.
2. přen. zabrániti, přerušiti iter;
odříznoutíi loca; odníti, vyrvati; zni
čiti, zahubiti,

inter-cise nesouvisle, nespořádaně.
inter-clidó, sř, sum 3. (claudo) 1.

uzavříti, zameziti, překaziti, zne
možniti alci iter, spiritum. 2. algm

-—

M

(ab) algua re: odloučiti, odtrhnouti,
brániti v něčem, zameziti někomu
něco i. hostes commeatu; sevříti, ob
klíčiti algm praesidiis.

Inter-columnium, i7, n. prostor mezi
sloupy.

inter-curr8, currř, cursum 3. vběh
nouti, vstoupiti, vmísiti se, vložit
se mezi něco; zatím někam běžetí.

inter-curso 1. vbíhati (útočně) mezi.
inter-cursus, čs, m. vběhnutí, vmí

sení se do něčeho, zakročení,
inter-cus; tis podkožní.
inter-dicó, d x7,dictum3. zapověděti,

zakázati alci algd, algua re; i. alci
sacrificiis vyloučiti z obětí; i. alci
ogua et igni dáti do klatby, vypo
vědětl; i. bonis zakázati správu stat
ků.

inter-dictič, onis, f. zákaz; i.
et ignřklatba, vypovědění.

inter-dictum, 7,n. zákaz; rozhodnutí
praetorovo, rozhodčí formule,

inter-dictus 3. zakázaný.
inter-dii ve dne, za dne.
inter-ductus, is, m. rozdělovacízna

ménko.
inter-dum někdy, časem.
inter-eá zatím, občas; zatím však.
inter-emptio, onis, f. zahubení, za

bití.
inter-eč6, řre, i7, itůrus zajíti, zanik

nouti; zahynouti, přijíti na zmar;
inteream ať zhynu, ať se propadnu.

inter-eguito 1. někudý projížděti.
inter-fatio, onis, f. (for) přerušení

v řeči, námitka.
interfectio, onis,f. usmrcení, vražda.
inter-fector, oris, m. (fem.interfectri

(cis) vrah, vražednice.
inter-ficio, feci, fectum 3. usmrtiti,

zavražditi, zničiti.
inter-fluo,fluxr —3. téci mezi něčím,

protékati něco.
inter-for 1. do řeči vskočiti, řeč pře

rušitl.
inter-fulgens, entis probleskující.
inter-fůsus 3. mezi něčím rozlitý,

proudící; i-ae genae podlité.
inter-iaceó — — 2. ležeti

něčím.
inter-iacio = intericio.
inter-icio, iécř, iectum 3. házetl, vklá

dati, stavěti něco do něčeho, mezi
něco,

agud

mezi
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1. inter-iectus 3. vložený, po—, le
žící mezi něčím; longo intervallo i—o
ve veliké vzdálenosti; čas. brevi spa
tio i—o v krátké době; anno i—0
po roce a pod.

2. inter-iectus, s, m. vložení, vsu
nutí; lhůta, doba.

interim (pro)zatím.
inter-imé, emř, emptum 3. odstra

niti; zahubiti, usmrtiti.
interior, oris vnitřnější, vnitřní, vni

trozemský; bližší; přen. i.amicitia
důvěrné, consilium tajný záměr;

„gyrus,cursus i. kratší; interiora, um,
n. vnitřek, nitro; interius přísl. hlou
běji uvnitř; superl. intimus viz toto.

interitió, onis, f.—interitus, is, m.
záhuba, zkáza.

inter-iungo, ianxř, idnctum 3. mezi
sebou spojiti, dextram podati.

inter-lábor, lGpsussum 3. mezi něčím
plynouti.

inter-lego — — 3. sem tam sbírati,
trhati.

inter-lin5, lev?, litum 3. uynitř vyma
zati; vymazánímporušiti testamentum.

inter-liceo, laxrT — 2. prosvítati;
za—, býti řídký; algd interlucet
inter et inter jeví se rozdíl mezi —.

inter-licesco, lixř —3. prosvitnouti,
rozjasniti se.

inter-IGnium, iř, n. meziluní.
inter-luo — — 3. omývati, splacho

vati; protékati.
inter-menstruus 3. meziměsíční;

i—um tempus doba nového měsíce;
i—um T, n. nový měsíc.

1.in-terminátus 3. (terminus) bez
mezný.

2. inter-minátus 3. (minor)hrozbami
zapovězený.

interminor 1. hroziti při něčem.
inter-misceó, miscuř,mixtum 2. pro

mísiti, přimísiti.
inter-missio, onis,f. přerušení, příle

žitost přerušiti, přestávka; per i—€s
s přestávkami.

inter-missus 3. přerušený, přerušo
vaný.

inter-mitt6, misí, missum3. a) pře
rušiti něco, usta“i. od něčeho; čas.
promeškati, míjeti, opominouti, ne
chati uplynouti; vento i—o když
ustal; triduč i—0 po třech dnech;
nocte i—č když zatím nastala; valle

i—a když údolí mezi tím leželo;
b) nepřech. přestťávari.

inter-morior, mortuussum3.zemříti,
zahynouti (ignis), zhasnoutl.

inter-mortuus 3. omdlelý, odumře
lý, zapomenutý.

inter-mundia, orum,n. prostor mezi
světy.

inter-muúrális, e mezi zdmi.
inter-natus 3. mezi něčím vyrostlý.
inter-necialis, e zhoubný.
inter-neció, onis, f. úplná porážka,

pobití, vyhlazení, zničení; ad i—em
redigere vyhladiti.

inter-necivus 3. vražedný.
inter-necto — — 3. spínati.
inter-niteo — — 2. prokmitávati,

prosvítati.
inter-nodium, iř,n. mezikloubí.
inter-něsco, novř — 3. rozeznávati.
inter-nuntio 1. po poslech vyjed

návati.
inter-nuntius, i7,m. prostředník, vy

jednavatel.
inter-nuntia, de, f. zprostředkova

telka.
internus 3. vnitřní, domácí.
inter-pellátio, onis, f. přerušení,

vy—, vskočení do řeči.
interpellátor, oris, m. přerušovatel,

vyrušovatel.
inter-pello 1. a) přerušovati v řeči,

skákati do řeči, žádati vysvětlení,
vyjednávati. b) vyrušiti, zdržeti ně
koho, zameziti, překaziti, zahraditi
něco.

inter-polóo 1. předělati, opraviti, zfal
šovati.

inter-pono, posuř,positum 3. a) vlo
žiti mezi něco, verbum přičiniti; pod
vrci, (vložkami) porušiti; uváděti za
důvod; zmínku učiniti (vložkou ve
spise); i. testes nastrčiti; i. fidem
publicam zaručiti ochranu -obce;
i. fidem suam zaručiti se slovem;
ti. epulis zváti k hostině. b) čas.
uplynouti; diebus XL interpositis pouplynutí40dní;ndx| interposita
prodlení jedné noci; i. moram způ
sobiti; tridui mord interpositá po
třídenním zdržení. c) zaříditi, vyda
ti, decretum, užíti poenam, určiti con
dicionem.

inter-positio, onis, f. vložka, přípls,
*zprostředkování.
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inter-positus, is, m. postavení se
mezi něco.

interpres, etis, m. f. zprostředko
vatel(ka), tlumočník, vyjednavatel;
vobis i—ibus vaším prostřednictvím;
vykladač; i. divum posel bohů, věš
tec; překladatel.

interpretátio, onis,f. výklad,překlad.
intérpretor 1. a) vykládati,vysvětlo

vati. b) rozuměti něčemu, chápati
něco, pokládati, vykládati za něco,
usuzovati. c) překládati.

inter-piůnctio, onis, f. rozdělování
slov tečkami.

inter-pungo, nx7, netum 3. slova teč
kami rozdělovati; i—ctus 3. náležitě
rozdělený.

inter-gueror — 3. nářky vměšovati.
inter-guiesco, evř — 3. přestávky

činiti.
inter-regnum, 7, n. mezivládí, bez

vládí.
inter-rex, regis, m. mezikrál, dočas

ný vladař.
in-territus 3. neohrožený, nebojícíse.
inter-rogátič, onis, f. otázka, dotaz;

výslech, závěr.
interrogátiuncula, ae, f. otázečka,

nepatrný úsudek.
inter-rogo 1. tázati se, dotazovati se;

i.algm sententiam někoho po mfnění;
vyslýchati; i. lege (—ibus) podle
zákona obžalovati; i—atum, T, n.
otázka.

inter-rumpoó, riůipř,ruptum 3. pře
trhnouti, strhnouti; aciem i. pro
raziti; iter přerušiti; i—ptus 3. pře
tržený, proražený, přerušený, od
dělený.

inter-saepič, psi, ptum 4. (plotem)
přehraditi, za—, zacpati; voj. od
říznouti; i. iter, conspectum zame
ziti.

inter-scind6, scid?, scissum 3. strh
nouti pontem, otevříti venas; odlu
čovati, oddělovati.

inter-scribó, psi, ptum 3. vepsati.
inter-sero ——3. vkládati, vsunouti,

vplésti; přidávati; causam předstí
vati.

inter-situs 3. vložený, ležící mezi
něčím.

inter-spirátio, onis, f. poodechnutí.
inter-stinctus 3. tu a tam vyznačený

body, polepený.
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inter-strepó — — 3. mezi něčím
hlučeti, šuměti a pod.

inter-sum, esse, fu“ — mezi něčím
býti, ležeti, rozkládati se; býti pří
tomen, účastníti se něčeho alci rei;
čas. mezi tím plynouti. b) interest:
jest rozdíl mezi inter hominem et
beluam; záleží na něčem patris, med
otci, mně.

inter-textus 3. protkaný, ve—, pro
pletený.

intertrimentum, 7,n. (tero) úbytek
vzniklý třením, tavením; škoda,
ztráta.

inter-turbátičo, čnis, f. zmatek.
inter-vallum, 7, n. 1. prostor mezi

koly opevnění, vzdálenost; par? i-0
ve stejné vzdálenosti. 2. mezera
časová, přestávka. 3. rozdíl.

inter=venio, vén?, ventum 4. a) přijíti
mezi něco, k něčemu, objeviti se
při něčem, vyskytovati se mezi
něčím, následovati. b) vmísiti se,
zakročiti, prostředkovati. c) pře
rušiti, překaziti, zdržeti alci (rei).

interventor, oris, m. (rušivý) ná
vštěvník; * pomocník, prostředník
(fem. -trix, -cis).

interventus, is, m. příchod, zpro
středkování, zakročení, tpomoc.

inter=verto, t7, sum 3. odciziti, re
ceptum znemožniti, aedilitatem po
minouti.

inter-viso, si, sum 3. časem (zatím)
navštíviti, podívati se na někoho
algm.

inter=volito 1. mezi něčím poleto
vati.

in-testábilis, e bezectný, cti zbavu
jící; prokletý.

in-testátus 3. bez závěti.
intestinus 3. (intus) vnitřní, domácí,

rodinný; -ia, orum, n. vnitřnosti,
střeva; —um, 7, n. břišní dutina.

in-texo, texuj, textum 3. vetkati,
vplésti, splétati, o—, pro—; přen.
mluvícího uvésti.

intibus (-um) víz intubus.
intimě důvěrně, srdečně.
*intimo 1. svěřiti, sděliti.
intimus 3. a) nejvnitřnější, nejhlubší.

b) nejtajnější, nejdůvěrnější amici
tia; i-us, m. důvěrný přítel, důvěr
ník.

Tintinctus, is, m. omáčka, šťáva.



In-ting(u)o

in-ting(u)ě, tinxT,tinctum 3. namočiti,
skropiti,

*intitulo 1. dávati název, nazývati.
intolerábilis, e—intolerandus 3.

nesnesitelný.
in-toleráns, antis 1. nesnášelivý, ne

mohoucí snésti. 2. nesnesitelný.
in-toleranter nesnesitelně, nemírně.
in-tolerantia, ae, f. nesnesitelné jed

nání, přepjatost.
in-tono, tonuř,tondtum 1. a) zahřměti.

b) zazvučeti, zazněti, zařinčeti, za
šuměti a pod.

in=tonsus 3. a) nestříhaný, neholený,
vousatý, mladičký; listnatý; mons
lesnatý. b) nevzdělaný.

in-torgueo, torsř, tortum 2. vtočiti,
stočiti, o—, za—, vplésti, ovinouti;
i. oculos kouleti, hastam, telum me
tati, contumeliam vrhatl, ius pře
kroutiti.

intrá předl. s akus. 1. míst. uvnitř,
mezi, v; i. parietes uvnitř domu,
i. moenia v městě; dovnitř; do i.
castra. 2. čas. za, po, během doby;
i. annum během roku, i. paucos
dies v několika dnech. 3. o počtu:
pod, méně než j. centum; přen.i.
legemv mezích zákona; i. fortunam
v mezích svého stavu.

intrábilis, e přístupný.
in-tractábilis, e nezkrotný, drsný.
in-tractátus 3. (dosud) nedotknutý.
*intráneus 3. domácí, tuzemský.
intremo, intremiscó, tremuř — 3.

(za)chvěti se.
in-trepidus 3. klidný, nerušený; ne

ohrožený, beze strachu.
in-tribuo — —3. daně odvádětí.
intrico 1. v nesnáze uváděti; intricatus

3. zmatený.
intrinsecus vnitřně, zevnitř, zespod.
intritus 3. (tero) neotřený, nezesla

bený.
„intro přísl. dovnitř,

intro 1. a) nepřech.vstoupiti, na—,
vejíti, vniknouti in algd. b) přech.
vstoupiti, vejíti portum, regnum; na
padati pudor animum; intratus 3. i-a
domus, do něhož bylo vkročeno;
tprobodnouti.

intro-duco, důxř, ductum 3. dovnitř
uvésti, něco zavésti; uváděti, tvr
diti.

intro-ducti“, onis, f. uvádění.

Oo
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intro-eč, řre, iř, itum vejíti, vstoupiti
in urbem, domum.

intro-fero, ferre — —dovnitř nositi.
intro-gredior, gressus sum3. dovnitř

vejíti.
intro-itus, s, m. 1. vstup, příchod,

vtržení; přen. úvod. 2. vchod, vjezd.
*introligo 1. vevázati, svázati.
*intromergo, rsi, rsum 3. ponořiti

do něčeho.
intro-mittó, Im?s?,missum3. vpustiti,

dovnitř poslati.
intrórsum (-us) dovnitř, uvnitř.
introó-rumpó, růpř, ruptum 3. dovnitř

vtrhnouti, vraziti.
introó-spició, spexř, spectum 3. na

hlédnouti do něčeho, hleděti na
něco; prohlédnouti mentem.

intro-voco 1. dovnitř volati.
intubum (-us), 7, n. (m.) čekanka,

endivie.
in-tueor, tuitus sum 2. a) patřlti

(s úctou, úžasem) na něco, hledětl,
pozorovati (in, ad) algm, algd. b)
uvažovati, zření míti, přihlížeti k ně
čemu. c) míti vyhlídku na něco
montes.

tintuitus, is, m. pohled, vzhled;
*ohled; i-ď alcis s ohledem na
někoho, pro někoho.

in-tuměésco, tumuř — 3. nadouti se,
naběhnouti; naplniti se, zesilovatl
se, rozhněvati se, zpyšněti.

in-tumulátus 3. nepohřbený.
in-turbidus 3.klidný, pokojemilovný.
intus uvnitř, dovnitř.
in-titus 3. nechráněný, nestřežený,

nejistý.
inula, de, f. oman (rostlina).
in-ultus 3. nepomstěný, nepotresta

ný; bez trestu, beze škody.
in-umbró 1. zastíniti.
in-undátioó, onis, f. záplava.
in-undo 1. zaplaviti, přetékati.
in-ungo, inxi, inctum 3. namazati.
in-urbánus 3.venkovský, nevzdělaný,

drsný, nevtipný.
in-úro, ussř, ustum 3. a) vpáliti do

něčeho, připáliti na něčem. b) vpá
liti znak hanby alci notam, „„pozna
menati““ někoho. c) dolorem i. způ
sobiti, odiumvštípiti, leges vnutiti.

in-úsitátus 3. neobvyklý,neobyčejný.
in-utilis,e 1. neužitečný, nepotřebný,

bezcenný. 2. škodlivý, nebezpečný.



Inuus, 7, m. (ineo) příjmf Pana j.
boha stád.

In-váděo, s7ř, sum 3. a) vtrhnouti,
vpadnoutí (in) urbem. b) podnik
nouti viam, začíti pugnam; i. in
nomen osvojiti si jméno. c) útok
učiniti, napadnouti, přepadnoutí in
hostes, algm ferro; zachvátiti, do
lehnouti na... vis morbi in corpus;
slovy napadnouti, obořiti se.

in-valésco, valuř — 3. síly nabýti,
zmohutněti.

in=validus 3. slabý, bezmocný, (boje)
neschopný; i—a moenia slabě ob
sazené.

in=vectio, onis, f. dovoz, vjezd.
In-veho, xi, ctum 3.: 1. dovážeti,

při—, přinášetl, zavésti někam, ava
ritiam způsobiti. 2. a) v pass. véztí
se, jeti, plouti, někam curru, navi;
o řece: téci. b) v pass. jeti proti,
napadnouti, útočiti, obořiti se, vy
jeti si na někoho in algm.

In-venió venř, ventum 4. a) přijíti na
něco, najíti, (vy)nalézti. b) dověděti
se, shledati; vymysliti si. c) opatřiti
(si), zjednati, dosíci, umožníti. d) se
i. dostaviti se.

inventió, onis, f. vynalézavost, vy
nález.

inventor, oris, m. (fem.inventrix,cis)
vynálezce, původce, strůjce.

Inventum, 7, n. (vy)nález.
in-venustus 3. nesličný, bez půvabů;

přen. nešťastný v lásce.
in-věrecundus 3. nestydatý, necudný.
in-vergó — — 3. nakláněti, nalévati.
in=versio, onis, f. obrácení; ironie.
in-versus 3. obrácený, pře—, zka

žený; i. annus minulý.
in-verto, tř, sum 3. a) obraceti,

pře—, otočiti; i. terram vomere
orati; terram překopati; mare i.
rozbouřiti. b) změniti, překroutiti,
přetvořiti; virtutes špatně vykládati.

in-vesperáscit —smrákáse.
in-vestigati6, onis,f.slídění, pátrání,

zkoumání, badání.
investigátor, oris, m. slidič, stopova

tel, badatel.
in-vestigo 1. slíditi, (vy)stopovatl,

najíti, vypátrati.
tinvestio 4. ošacovati; *propůjčo

vati léno, hodnost (investitura).
In-veterásco, veteravř—3. zastarati,
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zestárnouti; zakořenitl se;
s něčím.

inveterátič, onis, f. zakořenění se.
in-veteró 1. nechati zestárnouti; za

kořeniti se; i—atus 3. starý, zasta
ralý, zakořeněný.

in=vícem střídavě, brzy —brzy;
vzájem, na obou stranách.

in=-victus 3. nepřemožený, nepřemo
žitelný, nezdolný, neochvějný.

invidendus 3. závisti hodný.
invidens, entis, závistivý, závistník.
invidentia, de, f. závist, —ivost.
in=video, v df, visum 2. záviděti, býti

závistiv, nepřáti alci, virtuti alcis.
invidia, de, f. 1. závist, nenávist.

2. rozmrzelost, nespokojenost. 3.
výčitka, pomluva.

invidiosus 3. a) závistivý, nepřející,
nenávidící. b) závidění hodný, ne
náviděný, ohavný. c) závist, ne
návist působící.

invidus 3. závistivý; i-us, -T, m. zá
vistník.

in=vigilo 1. bdíti u něčeho, nad něčím,
pečovati o něco (dat.)

in-violábilis, e neporušitelný,
dotknutelný; neporušený.

in-violátus 3. a) neporušený, bez
pohromy, beze škody. b)=invio
labilis.

tinvřsibilis, e neviditelný.
in-vTsitátus 3. nespatřený, neviděný;

nevídaný, vzácný.
in=víso, sT,sum 3. podívati se na něco,

prohlédnouti si něco; navštíviti.
1. in-vísus 3. (in=ne) nezpozorovaný,

neviděný, nevídaný.
2.in-vřsus 3. (invideo) nenáviděný,

hnusný.
invitámentum, 7, n. lakadlo, vnada.
invitátio, onis, f. pozvání, vy—, vy

bídnutí, hostina.
invitátus, is, m.=invitati

na tvé vyzvání.
invitátor, oris, m. císařský zřízenec,

zvoucí k hostině.
invito 1. a) zváti, pozvati, vyzývati,

drážditi; vábiti (somnos ke spánku).
b) (po)hostiti.

invitus 3. nedobrovolný, proti vůli,
nerad; dis invitis proti vůli bohů.

in-vius 3. neschůdný, nedostupný;
i-a, orum n. neschůdná místa.

Invocátič, onis, f. vzývání, uctívání.

ne
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in=vocátus 3. nevolaný, nezvaný.
invoco 1. vzývati, dovolávati se; na

pomoc n. za svědka volati; oslovo
vati.

involátus, is, m. let.
involito 1. poletovati.
involo 1. vlétnouti, vpadnouti, na

padnouti; i. provinciam letmo se
zmocniti.

involůcrum, 7, n. obal, pouzdro.
involůtus 3. zavinutý, nejasný.
in=volvo, volvř,volitum 3. a) navaliti,

při—, s—, zavaliti, na něčem váleti.
b) zavinouti, zahaliti, zastříti; i. se
litteris pohroužiti se do vědeckého
zaměstnání.

in-vulgo 1. rozhlásiti, roznésti, udání
učiniti.

in=vulnerátus 3. neporaněný,
io 1. hejsa, ichuchu! 2. hej! 3. ach!
lo, us, f. (-onis) dcera Inachova, pro

měněná v krávu.
*Jobeleř (asi z lubilae7) tempora milos

tivý rok (m-é léto) u židů a křesťanů.
*jocále, is, n. (obyč. v plur.) ozdoba,

klenot.
locasta, ae (-8, €s), f. manželka

Laiova a Oidipova.
iocáti6, onis, f. žert (—ování).
iocor 1. žertovati, zahrávati si; vtipy

dělati, žertovně narážeti na někoho.
iocosus 3. žertovný, čtveračivý, roz

pustilý.
ioculáris, e žertovný, směšný, šibal

ský, k smíchu; i—ia, ium, n. žerty.
ioculátor, oris, m. šprýmař, vtipkář.
ioculor 1. žerty (si) tropiti.
toculus, 7,m. žertík.
focus, ř, m. žert, zábava; hra, hříčka

(milostná); předmět žertu; iocó
žertem, v žertu.

loláus, i, m. Herakleův bratranec a
- průvodce.
lolcus, 7,f. město v Thessalii; lolciacus

3. iolcký.
lole, čs, f. dcera Euryta z Oichalie.
lones, um, m.[ř.j lorové; I—ia, ae, f.

loni ; I—ius 3. ionský; lónium, ij, n.
moře ionské.

lordáněs, is, m. řeka Jordán v Pa
lestině.

ióta, n. řecká hláska.
Iphicles, is (-us, T),

bratr Herakleův.
Iphicratěs, is, m. vůdce, athénský (4.

nevlastní

st. př. Kr.); Iphicratenses, ium, m.
„ vojáci fikratovi.
Iphigentřa, ae, f. dcera Agamemno
„ nova Ifigenie.
Iphitus, 7,m. syn krále Euryta, zabitý

Herakleem;Iphitides, ae, m.syn Ifitův.
ipse, ipsa, ipsum 1. a) s důrazem

(on) sám; pán, hospodář; osobně
sacra obire. b) slabší: on; v doplňku:
také, též, rovněž; re ipsa skutečně.
2. a) zesiluje: sám, docela luppiter
ipse. b) sám sebou, o své újmě,
dobrovolně. c) pouhý, pouze, již
nomen ipsum. d) právě: in ipso
discrimine rerum (rozhodný oka
mžik), decem ipsos dies, id ipsum.

Tra, ae, f. hněv, zlost, rozhořčení,
sine ira et studio nestranně.

Trácundia, ae, f. hněvivost,
vost.

Trácundus 3. hněvivý, prchlivý.
Tráscor, iráatussum 3. hněvati se alci;

iratus 3. rozhněvaný, hněvivý.
*iridiscens, entis hrající duhovými

prchli

- barvami.
Iris, idis, f. bohyně duhy; přen. duha

(psáno i řris).
Trónia, ae, f. [ř.] ironie.
Troónicus, 3. ironický, posměšný.
tirrationális, e nerozumný,
ir-raucesco, rausi — 3. ochraptěti.
*irrecuperábilis, e nenahraditelný,

nedosažitelný.
ir-redivivus 3. nenahraditelný.
*irreguláris, e nepravidelný.
ir-religiosus 3. neuctivý, nedůstojný.
ir-remeábilis, e nemající východu;

nedovolující návratu.
Tirremediabilis, e nevyléčitelný.
*irremůnerátus 3. bez odměny.
ir-reparábilis, e nenahraditelný.
ir-repertus 3. nenalezený, skrytý.
ir-repo, ps? — 3. vlézti, vplížiti se,

vlouditi se, vniknouti někam.
ir-reprehensus 3. bezůhonný, prav

divý.
ir-reguičtus 3. neklidný, nikdy ne

odpočívající.
ir-resectus 3. neořezaný.
ir-resoljtus 3. nerozvázaný,neuvol

něný.
ir-retio 4. (rete) (v síť) zaplésti,

chytiti.
ir-retortus 3. nezkřivený, nezkrou

cený.
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ir-reveréns, entis neuctivý.
ir-reverentia, ae, f. neuctivost, ne

skromnost.
ir-revocábilis, e neodvolatelný, ne

změnitelný; umíněný.
ir-revocátus 3. zpět nezavolaný,ne

vyzvaný.
ir-rideč, risř, risum 2. posmívatí se,

vysmívati se algm; irrideor upadám
v posměch a pod.

ir-rrdiculé nevtipně.
ir-rigátič, onis, f. zavlažování, za

vodňování.
ir-rigo 1. vlíti; zavodňovati, zavlažo

vati, zaplavovati; občerstvovati.
irriguus 3. zavlažovaný, zavodňova

ný; svlažující.
irrisič, čnis, f. výsměch, posměch.
irrfsor, oris, m. posměváček.
irrisus, čs, m. posměch, potupa.
irrrtábilis, e vznětlivý, popudlivý.
*Irrieábilitás, atis, f. popudlivost,

podrážděnost.
irritámen, inis, n. (-mentum, 7,n.)

dráždidlo. —
irrTtátič, onis,f. dráždění, popouzení;

lakadlo.
irrTto 1. drážditi, popuzovatí, rozně

covati; vzbuditi iram, amorem; irri
tatus 3. rozhněvaný, rozčilený; amo
re zachvácený.

irritus 3. (ratus, reor) 1. neplatný.
2. marný, bezvýsledný, naprázdno;

"ad i—um redigere na zmar přivésti;
ad i—um redigi, cadere selhati, zkla
mati. 3. marně, s. nepořízenou.

ir-rogatič, ónis, f. uložení, přiřknutí
ir-rogo 1. navrhnouti -proti někomu;

uložiti multam; i. sibi mortem spá
chati samovraždu.

ir-róro 1. porositi, skropiti.
ir-rumpě, růpř, ruptum 3. vpadnouti,

vtrhnouti, vraziti; (rušivě)se vtírati.
ir-ruo, ur —3. v(y)řítiti se, napadnou

ti; upadnouti in odium.
ir-ruptió, onis, f. vpád.
ir-ruptus 3. (in=ne) nezlomný, ne
- zrušitelný.
Irus,T, m. žebrák (v domě Odysseově).
is, ea, id (zájmeno 3 os., zřídka se

týká 1. a 2. os.) 1. subst. ten, ta,
to; on, ona, ono; takový; is—gui'
ten — kdo (který), id— guod často
= guod, což; id est to jest, totiž;
et is, atgue is, isgue a to, a sice,

-Tselasticus 3.

a to ještě, ale jen. 2. adjekt. ten,
ta, to; takový; ea (de) re v té příčině,
po té stránce, proto; id negotii,
temporis—id negotium, tempus; homo
id aetatis toho věku; in eo est, ut

- jest na tom,aby.
Isaeus, T, m. řečník Isaios.
*[sagoge, es, f. úvod, návod.

[č.] vjezdový; 7—a
certamina dostihy; ř—um,I, n. (prae

„ mium) odměna vítězi při dostizích.
Isěon, 7, n. Iseon, svatyně Isidina.
Isis, idis, (-is) f. egyptská bohyně Isis;

Isaicus; 3. lsidě zasvěcený,
Ismarus, 7, m. (—a, orum, n.) město

v Thrákii; Ismarius 3. ismarský,
thrácký.

Isrměnus, 7, m. řeka u Théb; Ismenius
3. thébský; Ismenis, idis, f. dcera

„ Ismenóva, v plur. družky loiny.
Isocratěs, is, m.řečníkathénský (4.st.

př. Kr.); Isoctrateus 3. isokratovský.
*Isráeliticus 3. israelský.
Issus, 7, f. město přímořské mezi

Kilikif a Syrií; adj. Issiacus 3.—Issén
sis, e; Issénsés, ium, m. Issané.

iste, Ista, istud (zájm. 2. os.) ten,
tento, tenhle (tvůj); i. deus ten tvůj
bůh; často s opovržením o protivní
ku (na soudě) „,„tenčlověk, ten ne
hodný, nedůstojný!““

„ister viz Hister.
Isthmus, 7, m. [ř.] šíje mořská (ko

rintská, hellespontská).
jstT tam, na tvé straně.
1. istic, aec, oc (uc)=iste ce tenhle,

ten tvůj.
2.istTc přísl. tam,

u tebe, u vás.
istim odtamtud.
istine odtamtud, u tebe.
istě tam.
jstuc 1. od istic Ž. istic, —oóctam,

na tvou stranu.
ita 1.tak,jen tak, takovýmzpůsobem;

ut—ita, jak — tak; guid ita jak to;
pročpak? ita —ne není-li pravda?
ita fui takový jsem byl. 2. a) v od
povědi ita, i. est ano, tak jest; non
i. nikoli; i. prorsus, vero zcela tak,
zajisté. b) za tím účelem, s tou
podmínkou, za těch okolností. c) i.
me di invent k tomu mi dopomáhej
bůh! ita vir bonus es jakožejsi člověk
dobrý.

na tom místě,
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Italia, ae, f. Italie; Italus 3. italský,
subst. Ital. Italicus 3. italský.

itague a tak, tedy, proto.
item a také, rovněž, podobně; non

i. nikoli však; item — — ut rovněž
tak (stejně), jako.

iter, itineris, n. 1. a) cesta= pochod,
chůze, iter con-(in)-tendere, matu
-rare, properare pospíšiti si; i. conti=
nuare dále táhnouti; denní pochod.
b) průchod per provinciam,směr. 2.
cesta—=ulice, silnice, dráha; tok; i.
munire, aperire raziti, vystavěti ce
stu. c) cesta — prostředek, způsob

iterátio, onis, f. opakování.
itero 1. po druhé, znovu konati,

opakovati; j. agrum opět oratí,
lanam opět barviti, aeguor zpět
se plaviti a pod.

iterum 1. znovu, po druhé, opětovně,
zase. 2. naproti tomu.

Ithaca, ge, f. ostrov v moři ionském;
Ithacus 3. Ithacký, subst. m. Ithačan
(i ithacénsis, e) zvl. Odysseus.

Ithóme, es, -f. tvrz v Messénii.
itidem právě (rovněž) tak.
itio, onis, f. jíti, chůze.
itóo 1. choditi.
Itóne, es, f. městečko v Boiotii;

Itonius 3. itonský.
Itůraeř, orum, m. Ituraeové, loupež

níci syrští; Itůraeus 3. iturejský.
itus, is, m. chůze, odchod.
Itys, yos, m. syn Tereův v bažanta

proměněný.
iuba, ge, f. hříva; hřeben, chochol.
luba, ae, m. král numidský.
iubar, aris, n. světelná záře; hvězda,

slunce.
iubatus 3. se hřívou, hřebenem.
tubeo, iůissT,iussum 2.: 1. poroučeti,

rozkazovati, nařizovati, vybízeti,
algm, algd; iubeor poroučí se mi,
dostávám rozkaz; vazba: akus. sinf.,
v pass.nom. s inf., pozd. ut, ně a dat.
osoby; i. tributum uložiti; iussus 3.
rozkázaný, uložený, na rozkaz, po
dle rozkazu: lapides iusSos mittere;
iussum, +. n. rozkaz, nařízení; iubeo
amicum valere pozdravuji, dávám
„„sbohem““. 2. naříditi= potvrditi,
schváliti, ustanoviti, za dobré uznati
bellum; i. algm regem voliti.

*iibilaeum, 7, n. radostné výročí,
jubileum.

ligerum

*iubilátič, onis, f. jásání, plesání,
jásot.

*iubilo 1. jásati, wýskatl, radostně
zpívati.

*iGbilus, 7, m. (-um, T, n.) jásání,
jásot.

iGcunditás, dtis, f. příjemnost, veselá
mysl; v plur. příjemné věci, služby.

iúcundo 1. býti příjemný, těšiti.
iGcundus 3. příjemný, půvabný, víta

ný; milý; utěšený agri, milý amicus.
žlada (lGdas), ae, m. Jidáš.
lidaeus 3. židovský, subst. žid; ludaea
- ae,f.ludea.
lidaicus 3.—ludaeus.
iúdex, icis, m. (ius, dico) soudce,

rozhodčí; alci i—em dare za soudce
určiti, ferre navrhnouti, dicere jme
novati; sub i—e lis est pře není
rozhodnuta; přen. posuzovatel, kri
tik, *rychtář; i. primus nejvyšší sudí.

iudicátio, onis, f. souzení, soud, roz
sudek.

iúdicátum, 7,n.soudní rozsudek.
1.iidicátus 3. rozhodnutý; pevně

stanovený.
2. iúdicátus, Us, m. úřad soudce.
iúdicialis, e soudní, u soudu obvyklý
iudiciárius 3. soudní; res i—a soud

nictví,
iGdicium, iř, n. 1. a) rozsudek; nález

soudní, odsouzení, rozhodnutí. b)
úsudek, mínění; omnium i—o podle
všeobecného úsudku, meo guidem
i—o podle mého aspoň soudu. c)
soudnost, vkus; i. adhibere vésti
si s rozvahou. 2. a) soud=soudní
vyšetřování, rozepře, úřad soud
covský, soudce; i. constituere zavésti
vyšetřování, exercere konati; i. capi
tis, de capite hrdelní soud.

iúdico 1. a) souditi, rozsuzovati, roz
sudek vynésti; res i—ata věc roz
hodnutá, rozsudek; odsouditi ca
pitis, perduellionis, pecuniae. b) ně
koho posuzovati, oceňovati, poklá
dati zač (2 akus., v pass. 2 nom.);
prohlásiti algm hostem.

iugális, e 1. do jha zapřažený, tažný,
2. manželský, svatební.

iugárius 3. ve jhu chodící;
jhová ulice.

tugátio, onis, f. (capitum) uvazování
konečků révových.

iGgerum, 7, n. jitro půdy.



iúgis, e (iiges, etis): 1. iuge(s)
auspicium zlé znamení spřežné,
2. nepřetržitý, stálý, živý.

iúglans, andis, f. (lovis glans) vlašský
ořech.

iugo 1. spojíti, svázati, zasnoubiti.
iugósus 3. hornatý.
iugulátič, onis, f. zardoušení, pro

bodnutí.
iugulo 1. a) hrdlo proříznouti; pro

bodnouti, (zákeřně) zabíti. b) ne
spravedlivě odsouditi, zničiti.

tugulum, 7, n. hrdlo, chřtán.
tugum, 7, n. 1. jho, spřežení, spřež.

2. svislé tyče zabodnuté do země
a příčkou nahoře spojené, t. j.
v tkalcovství: stav; voj.: jho ze tří
kopí, pod nimiž procházel poražený;
jho otroků; váha u vozu; lavice
veslařská. 3. přen. a) jho otrocké,
jařmo, jho manželské, povinnost,
b) pohoří, hřbet horský.

lugurtha, ae, m. král numidský;
lugurthinus 3. lugurthův, —um bel
lum s lugurthou.

luleus 3. julský.
lalius, iř jméno říms. rodu; ženy

zvány lůlia, ae, f. lulius 3. lalianus
3. luliův, julijský.

lalus, 7, m. syn Aeneův = Askanius.
lalius 3. Julijský; I—usmensis červenec.
iimentum, 7, n. dobytek; tažné do

bytče, soumar.
junceus 3. sírinový, ze sítí.
iuncosus 3. plný sítí, rokytí.
iGneti6, onis, f. spojení.
iGnectůra, de, f. spojení, spára; svaz,

kloub, ptovací blána; sponka, šev.
iúnctus 3. spojený, sloučený, zapřa

žený; přen. spřátelený; iunctissimi
nejbližší příbuzní.

iuncus, 7, m. sítí.
iungě, iGnxř,idnetum 3. a) jhem spo

jiti, zapřáhnouti; i. fluvium ponte
mostem překlenouti; i. conubio,
nuptiis manželským svazkem spojiti,
zasnoubiti; iungi nuptiis ve sňatek
vejíti. b) spojiti; i. amicitiam vejíti
ve přátelství; i. foedus, pacem ujed
nati.

iinior viz iuvenis.
iGniperus, 7, f. jalovec.
lúnius, iř jméno říms. rodu, liinius

3. lunidnus 3. Juniův. Iinius 3. ju
nijský; i. mensis červen.
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ldně, ónis, f. bohyně Juno; lůnonius
3. Junonin, I. ales páv. I——aregna
Karthago; lůnonalis, e Junoně za
svěcený; lúnčnicola, ae, m. ctitel
Junonin, Idnonigena, ae, m. syn |.

lúppiter, lovis, lovř, lovem, love bůh
Juppiter; lovis ales orel, I. Stygius
Pluto; přen. jasné, širé nebe sub
love; malus I. špatné počasí.

lra, de, m. (mons) pohoří Jura ve
vých. Galii.

*iurátio, onis, f. přísahání, přísaha.
iúrátor, oris, m. přísežný odhadce.
iGrátus 3. přisahavší, vázaný přísahou;

—us, f, m. porotce.
iúrgium, i7, n. hádka, spor.
iórgo 1. svářiti se, příti se; láti ně

komu algm.
tUuridicialis, e soudní, právní.
+iúridicus 3. soudní, právnický,
iGris-consultus, 7, m. znalec práva,

právník.
iúris-dictio, onis, f. 1. jednání před

soudem, soud.2.soudní pravomoc.
iúro 1. a) přisahati; i. in verba prin

cipis skládati vladaři přísahu věr
nosti; i. in verba magistri někoho
slepě následovati; i. falsum křivě
přisahati. b) odpřisáhnouti; zapři
sáhnouti se, spiknouti se.

. tůs, idris, n. 1. právo (lidské); iura
dare dáti právní zřízení, ústavu; sou
hrn práv a zákonů; ius pontificum;
právní zásady, právní poměr; ius gen
tium (hominum)právo přirozené, me
zinárodní, ius civile občanské, publi
cum státní. 2. a) soud in ius vocare,
ire. b) pravomoc, právo na něco,
výsada; de iure decedere vzdáti se
práva, sui iuris esse býti svéprávný,
samostatný; -iure právem. c) pra
vidlo, řád; iúra | moc.

2. is, idris, n. polévka, omáčka.
iús iúrandum, iaris i—7přísaha;iure

i—oobstringere, adigere zavázati.
*iussio, onis, f. rozkaz, příkaz.
jussů na rozkaz.
*istifico 1. ospravedlňovati,oprav

ňovati.
iustificus 3. spravedlivý.
idstitia, de, f. spravedlnost.
iústitium, i7, n. (ius, sisto) zastavení

soudního jednání, veřejný klid:
i. sumere zastaviti soudní jednání.

iustus 3. a) spravedlivý; řádný bellum,

—
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zákonitý uxor; iifstum, T, n. právo,
spravedlnost. b) náležitý, správný,
odůvodněný, iter obvyklý. c) ilista,
orum, n. věc spravedlivá, slušná;
starobylé zvyklosti; pohřební slav-|.
nosti (i. solvere vykonati).

lúturna, ae, f. 1. pramen v Latiu a
jeho víla. 2. pramen v Římě u fora.

*juvámen, inis (—mentum 7, n.) po
moc, podpora.

iuvenális, e mladický; i—iter s mla
dickým zápalem.

iuvencus, 7,m. mladík, jinoch; mladý
býček; i—a, ae, f. mladá dívka; jalo
vice. :

iuvenesco, iuvenuř — 3. dorůstati,
omládnouti.

iuvenilis, e mladický, bujarý, neroz
vážný.

iuvenis, e (komp.inior) mladý; subst.
m. f. mladík, jinoch — dívka; v plur.idniorés© mladímuži,voj.mladší
mužstvo (20—40 let).
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iuvenor 1. počínati si jako mladík,
laškovati.

iuventa, ae, f. mládí, mládež, mla
distvá síla; mladý ' vous; bohyně
mládí.

iuventás, dtis, f. — iuventa,
iuventůs, itis, f. 1. mládí, mladost,

svěžest. 2. mládež, mladé muž
stvo.

iuvě, iůvř, iiitum 1. alam. 1. obveselo
vati, těšiti, líbiti se, chutnati (zvl.
neosob. iuvat me); iuvat me ire rád
jdu. 2. podporovati, pomáhati, pro
spívati.

iuxtá 1. přísl. a) vedle, nablízku.
b) stejně, rovněž tak; i. ac, atgue
stejně jako 2. předl. s akus. vedle,
při, u, mezi, blízko u, blízko k;
téměř jako; i. deos (hned) po bo
zích.

Ixión, čnis, m. král Lapithů; IxTónius
3. Ixionův; Ixlonidés, ae, m. syn
Ixionův (Peirithoos).

K
K j. zkratek — 1. Kalendae, 2. Kalum

niator. Někdy se vyskytuje k psá

L = 1.Lucius, 2. 50.
*Jabarum, 7, n. říšská korouhev.
labásco 3. začíti se viklati a pod.,

viz labo.
Labdacus, 7, m. myth. král thébský,

otec Laiův.
labeécula, ae, f. skvrnka, (menší) po

skvrna.
labe-facio, fecř, factum 3. (v pass.

—fió) 1. (z)viklati, otřásati, pod
vraceti, vy—, káceti, hýbati něčím
z místa, porouchati. 2. přen. a)
zviklati, úmysl zvrátiti, rozrušiti.
b) hubiti, ničiti, ubližovati, poraziti
algm, algd.

labe-factó 1. usilovně viklati, vyvra
ceti, podvraceti, káceti; poškozo
vati, ničiti.

1. labellum, 7, n. (labrum) rtík.
2. lábellum, ř, n. (labrum) malé umy

vadlo, mísa.

no i ve slovech kaput, kaeso, Kar
thago.

L
Labeo, onis, m. římské příjmení,
láběs, is, f. 1. pád, sesutí; zkáza,

úpadek, neštěstí. 2. skvrna, hanba,
tlabia, ae (labea), f. = labium.
lábibundus 3. proudící.
labium, iř, n. ret, pysk.
labě 1.: 1. viklati se, kolísati se, ká

ceti se, potáceti se; klesati, býti
vratký. 2. a) býti nestálý, vrtkavý,
váhati, pozbývati odvahy. b) býti
v nebezpečí, upadati, rozpadati se,
pozbývati moci.

1. lábor, lapsus sum 3.: 1. a) šinouti
se, smekati se, klouzati (se); ply
nouti, plaviti se, jeti, letěti, plaziti
se a pod. b) káceti se, klesati, dolů
se spouštěti, sjížděti. 2. přen. a) po
klesnouti, pochybiti. b) uklouz
nouti, upadnouti někam, dáti se,
pouštěti se někam. c) uklouznouti,
(vy)mízetl,ztrácetise, plynouti (čas)



labor 198 laesič

d) káceti se, shroutiti se, míjeti,
mizeti, zapadati; upadati, ochrnouti,
zemříti.

2. labor (laběs), oris, m. 1. práce,
námaha, úsilí; |. est stojí práci, jest
obtížné. 2. a) dílo, čin; pracovitost,
vytrvalost. b) útrapa, strast, svízel,
tíseň; I. solis, lunae zatmění.

labori-fer, a, um námahu snášející.
laboriosus 3. a) namáhavý, obtížný,

strastný. b) pracovitý. c) týraný,
sužovaný.

laběró 1. a) pracovati, namáhati se,
snažiti se, usilovati; /. de, pro alguo
starati se o někoho, pracovati pro
někoho; vyráběti, pěstovati. 2. trá
piti se, trpěti, býti v nesnázi, zápa
siti, škodu míti, láskou se trápiti;
luna laborat zatmívá se; laborantibus
auxilio esse býti na pomoc vojínům
v těžkém boji; /. ex dere alieno zá
pasiti s dluhy; I. ex capite stonati,
trpěti bolením hlavy, febrř, stonati
horečkou.

„ labrum, T, n. ret, okraj.
„lábrum,!, n.umyvadlo, vana;kotel,
káď, mísa.

labriisca, ae, f. planá réva.
labyrinthus, 7.m. [ř.] bludiště, laby

rint; labyrinthéusflexus bludná cesta
labyrintu.

tác, lactis, n. mléko, bílá šťáva.

Na

Lacaena, ae, f. Sparťanka, adj.
spartská.

Lacedaeměn, onis, f. Sparta, La
konsko; Lacedaemonius 3. lakedai
monský, spartský, L—iř, iórum m.
Sparťané.

lacer, a, um rozervaný, rozdrásaný,
roztrhaný, roztříštěný, rozbořený.

lacerátič, onis, f. rozsápání, rozdrá
sání.

lacerna, ae, f. plášť.
laceró 1. a) trhati, drásati; rozbíti,

bořiti; týrati. b) přen. řečí trhati,
přetřásati; obořiti se na někoho
algm; ničitl, mařiti.

lacerta, ae, f. ještěrka.
lacertěsus 3. (2. lacertus) svalnatý,

silný.
1. Jacertus, T, m. ještěrka.
2. lacertus, T, m. (v plur.) 1. svaly;

rámě,paže, klepeto, chapadlo.2. síla.
lacesso, ssivT,ssýtum3. lákati, drážditi;

popouzeti, obtěžovati; algm proelič

I. k bitvě vyzývati, drážditi; dorá
žeti na někoho, napadati algm; I.
pugnam sváděti, sermones řeči způ
sobiti.

Laches, čtis, m. athénský vojevůdce.
Lachesis, is, f. jedna ze tří Sudiček.
laciniá, de, f. útržek, cíp.
lacič — — 3. lákati.
Laco, nis, m. Lakon; Laconis, idis, f.

Lakonka.
Laconicus 3. lakonský; L—ica, ae, f.

Lakonsko; I—cum, T,n. potní lázeň.
lacrima, ae, f. slza, krůpěj.
lacrimábilis, e slzavý, žalostný.
lacrimábundus 3. slzy prolévající.
lacrimě 1. slzeti, plakati, murras

myrhu roniti.
lacrimosus 3. a) uplakaný, žalostivý.

b) slzy vzbuzující, palčivý, štiplavý
fumus, žalostný.

lacrimula, ae, f. slzička, neupřímná
slza.

lactens, entis 1. mléko ssající, kojený,
neodstavený, mlaďounký. 2. mléč
natý, šťavnatý.

lactěscě — — 3. měniti se v mléko.
lacteus 3. mléčný, mléčnatý; bílý jako

mléko.
lactě 1. a) kojiti. b) ssáti.
lactůca, ae, f. locika, salát.
lacúna, ae, f. kaluž, močál, prohlu

beň, mezera; přen. ztráta, újma.
lacúnar, dris, n. vykládaný strop.
lacúno 1. vykládati (strop).
laciněsus 3. prohloubený, vydutý.
lacus, is, m.1. jezero, močál, (stoja

tá) voda; pramen, proud. 2. studna,
kašna; káď, vodojem, nádrž, rybník.

Lacydes, ae, m. řecký filosof (3. st.
př. Kr.).

Laeca, ae, m. římské příjmení.
laedě, si, sum 3. algm, algd: 1. po

rouchati, porušiti, hrubě se dotý
kati, zraniši, ublížiti. 2. přen. a) po
rušiti fidem, foedus; laedřmíti škodu.
b) uraziti někoho, pohrdati někým;
trápiti, znepokojovati; Iaedere os
urážeti v tvář, chovati se nezdvo
řile.

laena, ae, f. [ř.] plášť. ,
Láčěrtěs, de, m. otec Odysseův; Lděr

tius 3. Laertův; Laértiaděs. ae, m.
Laertovec (Odysseus).

laesič, čnis, f. poškození, urážka,
dráždění.
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Laestrygoóněs, um, m. Laistrygonové,
lidožravíobři; Laestrygoónius3.laistry.
gonský,

laetábilis, e radostný.
"laetabundus 3. plný radosti.
*laetanter rád, s radostí.
laetátič, onis, f. radost, veselí.
laeti-ficó, 1. úrodným činiti, obvese

lovati, těšiti.
laetificus 3. zúrodňující,

radostný.
laetitia, ae, f. radost (na venek pro

jevovaná), veselost; algm | —a affi
cere způsobiti radost, rozveseliti.

laetor 1. re, de (ex) re radovati se,
míti radost.

laetus 3. a) tučný, úrodný, utěšený,
bohatý něčím (gen.). b) přen. veselý,
radostný, šťastný, příznivý.

laevus 3.: 1. levý, nalevo, vlevo,
zleva; laeva, de, f. (manus) levice,
I. (pars) levá strana; Ideva nalevo,
vlevo; Iaeva, Orum, n. levá část,
strana. 2. při pozorování nebeských
znamení Iaevus a) u Římanů přízni
vý, b) u Řeků nešťastný, neblahý.
3. zpozdilý, pošetilý, nejapný.

laganum, ř, n. [ř.] lívanec.
lagena viz lagoena.

lagéos,ej, f..[ř.] be vino.lagoena, ae, f. [ř.] lá
lagčis, idis, f. [ř.] tetřívek (?)
laguncula, ae, f. lahvička.
*Jálcus, i, m. laik, bratr laik; člověk

stavu světského.
Láis, idis, f. ženské jméno řecké.
Láius, 7, m. král thébský, otec Oidi

pův; Laiaděs, de, m. syn Laiův.
Lalageé, es, f. žvatlalka (milenka Ho

ratiova).
Hallo 1. žvatlati.
láma, ae, f. louže, kaluž.
lambě, lambř — 3. lízati, olizovati;

oplachovati, omývati.
tlámella, ae, f. deštička, plátek (ko

vový).
lámentábilis, e žalostný, úpěnlivý.
lámentátič, onis, f. nářek, bědování.
lamentor 1. naříkati, bědovati.
lámentum, T, n. (v plur.) nářek, bě

dování.
Lamia, ae, f. čarodějnice, ježibaba,

strašidlo.
lám(i)na, ae, f. kousek kovu, plát(ek),

plíšek, deštička; čepel; přen. peníze.

utěšený,

lampas, adis, f. [ř.] svítilna, světlo.
Lampsacum, T,n. (—us, 7, f.) měsťo

v Mysli při Hellespontu, Lampsa
"cénus 3. Ilampsacký, LampsacenT
Lampsačané.

Lamus, 7, m. král mytic. Laistrygonů.
Jána, ae, f. 1. vína, v plur. vločky

vlny; de lana capriná rixari hádati
se o hloupost. 2. přenň.a) vlněné
roucho. b) zpracování, předení vlny;
lanae v plur. „„beránky“*“na obloze.

lánátus 3. vlnatý.
lancea, ae, f. kopí.
lancině 1. trhati, bona prohýřiti.
láneus 3. vlněný, hebký.
Langobardi, orum, m. germánští

Langobardové.
langue-fació, fěcT,factum —3. una

vovati, uklidňovati.
langueB, gu? — 2. a) býti mdlý, ze

sláblý, slabý, nemocný. b) ochabo
vati, nuditi se, zaháleti.

languescě, gu? — 3. chabnouti, sláb
nouti, chřadnouti; malomyslněti,
'utišovati se; luna [—it zatmívá se.

languidulus 3. (poněkud) unavený,
mdlý, unavující, vysilující.

languidus 3.: 1. a) unavený, mdlý,
chabý; vysílený, churavý, zvadlý.
b) loudavý, pomalý. c) zeslabující,
vysilující. 2. lhostejný, lenivý.

languor, oris, m. 1. únava, ochablost,
vysílenost, neduživost. 2. zádumči
vost, nečinnost, lenost,

laniátus, čs, m. trhání, sábání.
Janiěna, ae, f. jatky, masné krámy.
lánificium, 7, n. zpracování vlny,

Jláni-ficus 3. vlnu zpracovávající.
Jáni-ger, a, um. vlnou porostlý,

vlnatý; subst. m. beran.
lanič 1. trhati, sápati, rozdírati vestes,

rváti se.
Janista, ae, m. učitel šermu, majitel

tlupy gladiatorské; přen. „,rváč““,
ředitel zápasu, podněcovatel k boji.

lánitium, i7, m. pěstování vlny, vlna.
lanius, i7, n. řezník.
lanterna (láterna), ae, f. (z řec.)

svítilna.
*|lantgravius, 7, m. lantkrabě.
lánugě, inis, f. chmýří, pýří.
Lánuvium, i7, n. město v Latiu; Lanu=

vřnus: 3. lanuvijský, LánuvínT Lanu
vlané, Lanuvinum statek v Lanuvlu.

lanx, cis, f. mísa, miska.
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Láocoon, ontis, m. kněz trojský.
Láodamia, ae, f. manželka Protesi

laova.
Láodicea, age,f. jméno měst v Asii;

Laodicensis, e laodikejský; Laodicen“,
orum, m. Laodikejané.

Laomedon, ontis, m. L. král trojský;
Laomedontěus 3. L—tius 3. trojský;
Laomedontiaděs, de, m. Laomedon
tovec, Priamos, v plur. Trojané.

lapathus,7, f. (—um,7, n.) [ř.Jšťovík.
lapi-cída, ae, m. kameník.
lapicidřnae, drum, f. kamenné lomy.
lapidátič, onis, f. házení kamením,

kamenování.
lapidátor, oris, m. kdo házíkamením.
Lapitha (—6s), ae, m. v plur. thes

salský národ Lapithové; Lapithaeus
„ 3 Lapitheius 3. Lapithův.
lapideus 3. kamenný; z kamene.
lapido 1. kamenovati; neos. I—at prší

kamením.
lapidšsus 3. kamenitý, tvrdý j. ká

men.
lapillus,7, m. kamének: a) mosaikový,

b) hlasovací, c) drahokam.
lapis, idis, m. a) kámen; /. Phrygius

mramor; lapides varii mosaikové ka
ménky. b) milník. c) drahokam. d)
výstupek kamenný pro vyvolavače
při dražbě.

lappa, ae, f. lopuch.
lápsič, onis, f. (labor) padání, sklon

(k pádu).
lápso 1. smekati se, potáceti se.
lápsus, is, m. 1. smeknutí se, plynutí,

tok, běh, plování, plížení se, let,
pád. 2. pochybení.

laguear, aris, n. vykládanýstrop.
lagueátus 3. s vykládanýmstropem;

vykládaný, zdobený.
lagueus, F, m. léčka, smyčka, oko,

osidlo; v plur. pouta, přen. kličky.
Lár, Laris, v plur. larové, dobří du

chové předků, ochránci rodiny;
přen. dům, rodina, rodinný (do
mácí) krb, příbytek, domov, vlast.

Lara, ae (Lala, ae), f. jméno nymfy.
*jarárium, ř, n. kaplička s Lary.
lárdum viz laridum.
large, largiter hojně, štědře.
largior 4. a) štědře (roz)dávati, udě

lovatl, dávati štědré dary, podplá
ceti. b) (rád) dávati, věnovati; pro
míjeti, odpouštěti.

largitás, atis, f. štědrost.
largitio, ónis, f. 1. štědrost, štědré

rozdávání, štědré dary; podplácení,
úplatky. 2. dopřávání, shovívavost.

largitor, oris, m. štědrý člověk, úplat
ník.

largus 3. hojný, vydatný, štědrý,
štědře dávající.

láridum (lardum), T, n. tučná maso,
slanina.

Lárisa (Lárissa), ae, f.'jméno měst
řeckých; Larisaeus 3. lariský (thes
salský); Lar'saeř n. Larisenses, ium,
m. obyvatelé Larissy.

Lárius (lacus) jezero v sev. Italii (nyní
komské).

Lárs, tis, m. král, pán ftitul u Etrusků).
larva, ae, f. strašidlo, škraboška;

*kukla, Jarva.
lasanum, 7, n. [ř.] nočník.
lasarpici-fer viz laserpicifer.
láscivia, de, f. bujnost, rozpustilost,

nevázanost, vilnost; veselost, laš
kovnost.

láscivio 4. bujněti, vésti si rozpustile,
nevázaně; laškovati.

láscivus 3. bujný, rozpustilý, nevá
zaný, prostopášný; laškovný.

laserpřcifer, a, um, rodící laserpi
cium (rostl.).

lassitůdo, inis, f. únava, mdloba.
lassóo 1. unavovati, oslabovati.
lassulus 3. trochu zemdlený.
lassus 3. unavený, mdlý, zemdlený,

malátný.
late 1. rozsáhle, daleko široko, na

velké prostoře; longe lategue daleko
široko, late rex širovládný. 2. přen.
četně, obšírně.

latebra, ge, f. (lateo)1. úkryt, skrýše,
doupě. 2. přen. útočiště; výmluva,
záminka.

latebrósus 3. plný skrýší, [. pumex
dírkovatý. '

latens, entis skrytý, tajný.
late, u? — 2. a) býti skryt, zakryt;

skrývati se, tajiti se. b) přen. žíti
v ústraní; býti v pozadí, v bezpečí,
neznám; latet me algd jest mi něco
neznámo, tajno.

later, eris, m. cihla.
laterculus, 7, m. malá cihla.
Jatericius 3. cihlový, z cihel; —um,

T, n. stavba z cihel.
laterna a pod. viz lanterna.
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latex, icis, m. tekutina, šťáva; voda,
víno, olej a pod.

latibulum, 7; n. úkryt, útulek.
látio, onis, f. nesení, při—, vy—; I.

auxilii právo přispěti na pomoc,
I. legis návrh zákona, |. suffragii
hlasovací právo.

latito 1. skrývati se; schovávati se
soudu; I—áns, antis skrytý, tajný,
neznámý.

látitadě, inis, f. šířka; přen. plnost,
bohatost výrazu.

Latium, iř, n. L., krajina ve střed.
Italii; luppiter Latidris ochránce
spolku latinského, jehož slavností
byly feriae Latinae; adj. Latinus 3.
Latiáris, e, Latiensis, e latinský;
Latině latinsky, po latinsku; zře
telně, správně; Latinř,orum, m. oby
vatelé Laria, Latinové. Latinitas, dtis,
f. a) správná latina. b) tak zv. latin
ské právo. Lat'nus, 7, m. 1. král
v Laurentu, otec Lavinie. 2. jméno
herce.

Latmus, 7, m. hora v Karii; Latmius
3. latmijský.

Láto, ús — Latoóna, ae, f. matka
Apollina a Diany; Latous 3. Látořus
3. Letořus 3. Latonius 3. (fem. i Latois,
Letois, idis) Latonin, subst. m. f.
syn nebo dcera Latonina; pod. Lató
nigena, de, m. f 3yn neb dcera L.

látomiae, viz Iautumige.
látor, oris, m. navrhovatel.
látrátor, oris, m. štěkavec, pes.
látrátus, čis,m. štěkot, štěkání,
látrina, ae, f. záchod, stoka.
1. látro 1. štěkati, vrčeti, ječeti, obo

řiti se na někoho algm.
2. latró, onis, m. (z řec.) a) námezd

ník,žoldnéř.b) loupežník, zákeřník.
latrocinium, iř, n. 1. služba žold

néřská; válečná hra (j. šachy). 2. zá
keřnictví, loupežnictví, loupežný
nájezd, —4ávýprava; loupežnická
rota.

latrocinor 1. a) sloužiti na vojně za
žold. b) loupežiti, býti loupežníkem.

latrunculus, 7, m. loupežník, zá
keřník.

látumiae viz lautumige.
1. látus od fero.
2. látus 3. a) rozsáhlý, širý, široký,

daleký. 2. obšírný, plný (sloh).
3. latus, eris, n. 1. bok, stěna, strana,

201 lavě

voj. křídlo; kraj, končina. 2. a) bok,
strana těla, prsa, záda, život, tělo.
b) sedere ad I. po boku, ab latere
alcis nejbližší okolí. c) zdraví, „„plí
ce““.

latusculum, 7, n. útlý bok.
laudábilis, e chvály hodný.
laudátió, onis, f. chvála, chvalořeč,

pochvala, pochvalný projev, —4
zmínka.

laudátor, oris, m. (fem. —tr'x, Tcis)
vychvalovatel, chvalořečník.

laudátus 3. pochválený, chvály hod
ný, slavný; chvalně známý.

laudo 1. a) chváliti, vychvalovati.
b) míti slavnostní řeč, vysloviti po
chvalné uznání.

laurea, ae, f. vavřín, (vítězo)sláva.
laureátus vavřínem ověnčený;

litterae | —ae vítězná zpráva.
Laurentum,Ť, n. staré město v Latiu;

Laurens, entis neb iLaurent nus 3.lau
rentský; Laurentes, ium, m. Lauren
ťané.

laureola, ae, f. vavřínová ratolest,
—ý věnec.

laureus 3. vavřínový.
lauriger, a, um ozdobený vavřínem.
laurus,7 (—ůs), f. vavřín; ratolest

vavřínová; háj, věnec vavřínový.
laus, dis, f. 1. chvála, pochvala, v plur.

velebení, chvalořeč. 2. čest, sláva
(I. belli); algd est laudi ke chvále,
ke cti. 3. slavný čin, zásluha; vý
tečnost, proslulost.

Lausus, 7, m. 1. syn Mezentiův. 2. syn
Numitorův.

lautia, orum, n. pohoštění cizích vy
slanců.

lautitia, ae, f. nádhera, přepych.
lautumiae, drum, f. (z řec.) lomy,

žalář v lomech.
lautus 3. a) umytý, čistý. b) nádherný,

skvělý, vznešený; řádný; vzácný,
znamenitý, slušný.

*lavácrum, 7, n. lázeň,
křtitelnice.

lavátio, onis, f. mytí, lázeň, koupel.
Lávinia, ae, f. dcera Latinova, choť

Aeneova, podle níž pojmenováno
v Latiu město Lav? ium, i7, n. — La
vlnius 3. lavinijský.

lavo, lávř, lavátum, lautum, lotum
1. (i lavo 3.) mýti, omývati; u—,
vy—, koupati; lavari mýti se, kou

umyvadlo;
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pati se. 2. svlažovati, skropiti; smý
vati, oplachovati; lotus 3. umytý.

laxámentum, 7,n. uvolnění, rozšíře
ní; ulehčení, oddech.

laxé 1. volně, řídcestare; prostranně.
2. svobodně, nevázaně.

laxitás, átis, f. volnost, prostrannost,
pohodlnost.

laxě 1. a) uvolňovati, povolovati ně
co; dávati něčemu průchod (algd).
b) roztahovati manipulos, ale I. ordi
nes i zviklati; ulehčovati, zmirňovati.

laxus 3. a) volný, povolený, arcus
nenapiatý; přen. mírný. b) pro
stranný, rozsáhlý, daleký, široký.

lea, ae — leaena, ae, f. lvice.
Learchus, 7, m. syn. Athamantz

z Orchomenu; Learchéus 3. Le
archův.

leběs, étis, m. [ř.] kotel, umyvadlo.
lectřca, ae, f. nosítka; | —a Trecesto

vatl v nosítkách.
lectTcárius, i7, m. nosič (nosítek).
lecticula, ae, f. nosítka, máry.
lectió, onis, f. 1. sbírání, vybírání,

volba (iudicum). 2. čtení, před
čítání, četba, přednáška; |. senatůs
sestavení senátu.

lecti-sternium, i7,n. prostírání lehá
tek, hostina bohů; bohatá hostina.

lěctitě 1. (pilně, často) čítati.
léctiuncula, ae, f. trocha čtení.
léctor, oris, m. čtenář, předčitatel;

*akademický učitel. '
lectulus, 7,m. lože, lehátko, pohovka.
*[ectiira, ae, f. výběr.
1. lectus 3. vybraný, výborný.
2. lectus, 7, m. 1. = lectulus. 2. lože

svatební n. pohřební; sňatek.
Leda (Ledě), 7e, f. choť krále spart

ského Tyndarea; Lédaeus 3. Ledin,
L—T dř Dioskurové.

tHegális, e zákonitý, zákonem přede
psaný.

lěgátió, onis, f. 1. poslání, poselství
(—o), vyslanectví (—o); zpráva
o poslání. 2. hodnost legáta, t. j.
(pod)velitele, místodržitele.

legátorius 3. vyslancův; l-a provin
cia zvláštní úkol.

legátum, 7, n. odkaz (v závěti).
legátus, 7,m. 1. vyslanec, posel. 2. le

gát: velitel, podvelitel, místodrži
tel. 3.. *papežský legát, předseda
církevního soudu.

legifer, a, um zákonodárný.
legio, onis, f. 1. vybírání; vybrané

mužstvo, branný lid. 2. legie, řím
ský pluk.

legičnárius 3. k legii patřící; l-ius,
iř, m. (miles) legionář, řadový voják.

tHegislátor, oris, m. zákonodárce.
legitimus 3. a) zákonitý, zákonem

stanovený, b) spravedlivý, řádný,
správný.

legiuncula, ae, f. chatrná legle.
1. lego, legi, lectum 3.: 1. sbírati,

shromažďovati; trhati mala, flores,
svinovati vela, navíjeti fila, krásti
sacra divum; I.vestigia jíti po stopě;
oram plouti podle břehu, pontum
plouti po moři, brázditi moře. 2. vy
bírati voliti (—eligere); |. in senatum
přijmouti za člena s.. 3. vnímati,
čísti, předčítati; legentěs—=čtenáři;
senatum I. senát sestaviti.

„lego 1. a) vypraviti, vyslati s posel
stvím. b) jmenovati legátem (alci
pro někoho). c) odkázati v závěti.

leguleius, T, m. úzkoprsý vykladač
zákonů.

legimen, inis, m. luštěnina, bob.
*legiminočsae luštinaté.
Leleges, um, m. předřecký národ

v Helladě a M. Asii; Lelegéius 3.
(fem. i Lelegéis, idis) teležský, me
garský.

Lemannus (lacus), -7, m. jezero že
nevské.

lembus, 7, m. (ř.] člun, loďka.
lémma, atis, n. [ř.] 1. látka spisu.

2. básnička, epigram.
lémniscátus 3. ovinutý,zdobenýstuž

kami. :
lemniscus, 7, m. stužka.
Lemnos (-us), 7, f. ostrov v sev. části

egejského moře; Lémnius3., lemnij
ský; Lemnir Lemňané; Lémnias, adis,
f. Lemňanka; Lemni-cola, ae, m.
obyvatel Lemnu.

Lemóoniatribus Lemonskátribue.
lemureés, um, m. duchové zemřelých,

strašidla, přízraky; Lemiiria, črum,
n. slavnost v květnu na usmíření
duší zemřelých.

léna, ae, f. kuplířka, svůdnice.
Lénaeus 3. [ř.] lenajský, název Bak

chův; Bakchův, vinný (mok).
lěnT-men, inis, n. (—mentum, T, n.)

polehčení, zmírnění, útěcha, úleva.

M0
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lenio 4. mírniti, uklidňovati, tišiti,
chlácholiti, usmiřovati, umenšovati.

lenis, e 1. pomalý, volný. 2. a) lehký,
mírný, mělký. b) klidný, tichý,
něžný, lahodný, milostivý, laskavý,
příznivý.

lěnitás, atis, f.—lenitůde, inis, f.
1. povlovnost, volnost. 2. klidnost,
tichost, mírnost, vlídnost, milosti
vost, lahodnost.

lěniter 1. povlovně, zvolna, pomalu,
zdlouhavě, pohodlně. 2. klidně,
mírně, laskavě, příjemně.

léně, onis, m. kuplíř, svůdce.
lenocinium, iř, n. kuplířství, svádění;

lakadlo, vnada. „
lénoócinor 1. a) provozovati kuplíř

ství. b) lísati se, podlézati někomu.
c) dodávati půvabu; pomáhati ně
komu, zvětšovatiněco.

lenonius 3. kuplířský.
léns, entis, f. čočka *(i optická).
lentě zvolna, pomalu, liknavě; klidně,

s rozvahou.
lentěsco — — 3. stávati se vláčným,

lepkavým, lepiti se; přen. povolo
vati, chabnouti, slábnouti.

+lenticula, ae, f. malá čočka.
lentiscifer, a, um úrodný lentišky.
lentřscus, ř, f. lentišek,
lentitid6ó, inis, f. 1. ohebnost. 2.

zdlouhavost, liknavost, netečnost,
lhostejnost.

lento 1. ohýbati; [. remos veslovati.
lentulus 3. trochu zdlouhavý.
Lentulus, 7, m. příjmení římské;

Lentulitas, atis, f. „jméno pánů Len
tulů““.

lentus 3. 1. ohebný, svižný, pružný;
vláčný, lepkavý, tuhý, houževnatý.
2.přen.a) neoblomný, zatvrzelý, vy
trvalý. b) zdlouhavý bellum; volný,
pomalý, liknavý, váhavý, rozvláčný.
c) klidný, pohodlný, netečný.

lénunculus, 7, m. člunek, lodička.
leo, onis, m. lev.
Lečnidás, ae, m. hrdinný král spart

ský.
LeontinT, orum, m. jméno sicilského

města i obyvatel: Leontiny, Leonti
ňané; Leontinus3. leontinský.

lepidus 3. a) lepý, pěkný, půvabný.
b) vkusný, uhlazený, vtipný. c)
chutný.

Lepidus, 7, m. příjmení římské.

lepos (-or), oris, m. jemnost, vkus,
půvab, vtip, duchaplnost.

Leptis, is, f. (Magna a Minor) města
na sev. pobřeží africkém; Lept.nus 3.
leptijský; Leptidní Lepťané.

lepus, oris, m. zajíc.
lepůusculus, 7, m. zajíček.
*legua (leuca), ae, f. někdy | leuga,

keltská míle, asi 1500 dvojkroků.
Lerna, ae, f. město a řeka u Argu;

Lernoeus 3. lernský.
Lesbos (-us), 7, f. ostrov Lesbos;

Lesbiacus, Lesbius, Lesbous 3. lesbic
ký; L. pessapfické metrum; Lesboum
tendere barbiton naladiti lyru k les
bické písni; Lesbis, idis—=Lesbias,
adis lesbijská, subst. fem. Lesbanka.

lessus (jen akus. —um)m. nářek nad
mrtvým.

lětális, e smrtící, záhubný.
léthargicus 3. [ř.] stižený, spavostí.
lethargus,?, m. [ř.]chorobná spavost.
Lethe, es, f. [ř.] řeka zapomnění

v podsvětí; Lethaeus 3. léthejský,
zapomnění přinášející, uspávající.

leti-fer, a, umsmrtonosný, vražedný.
letě 1. usmrtiti.
Letó viz Lato.
letum, 7, m. smrt, záhuba, zkáza;

leto algm dare někoho usmrtiti.
*leuca, leuga viz legua.
Leucadia, ade—Leucas,adis, f. ostrov

v moři ionském, město Leucas, dis,
f.; Leucadius 3. leukadský; Leucadiř
Leukaďané,Leucadia dívka z Leukady.

leucaspis, idis [ř.] běloštítý.
Leuconoe,és f. jméno dívčí,
Leucophryna, ae, f. příjmíArtemidy

Diany.
Leucothea, ae, f. mořská bohyně

(Ino).
Leuctra, orum, n. město v Boiotii;

Leuctricus 3. leukterský.
levá-men, inis (—mentum, T) n.

polehčení, úleva, útěcha; pomoc,
podpora, sleva.

levátio, onis, f. ulehčení, pomoc,
zmenšení.

leviculus 3. malicherný, trochu je
šitný.

levidensis, e lehce utkaný, bezcenný.
tlěvigo 1. uhladiti, vyleštítí.
1.lévis, e 1. hladký, hlazený, lesklý.

2. holý, bezvousý, mladičký; o slo
hu: plynný.
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2. levis, e 1. a) lehký; I. armatura
lehkooděnci; lehce oděný, lehce
ozbrojený; I. turba, leves populi dav
stínů v podsvětí. b) rychlý, hbitý.
2. a) snadno snesitelný, snadný,
mírný. b) nepatrný, malicherný,
bezvýznamný. c) lehkomyslný, vrt
kavý, nespolehlivý.

„Jlěvitás, atis, f. hladkost.
„levitás, atis, f. 1. lehkost, hbitost.
2. povrchnost, malichernost, bez
bezvýznamnost. 3. lehkomyslnost,
nestálost.

leviter lehce,
trochu.

1. leva 1. hladiti, leštiti,
2. levo 1. a) či iti lehkým, ulehčo

vati, po—, zmirňovati; pretia snižo
vati; I. vulnera (vy)léčiti, ictum,
čmenodvrátiti; iniurias |. odstraniti;
těšiti, podporovati. b) levare algm
algua re sejmouti něco s někoho,
ulehčiti mu něco, zbavovati, osvo
bozovati (od) něčeho. c) posíliti,
zotaviti, obveseliti. d) nadlehčovati,
zdvíhati, opírati.

lex, legis, f.1. ustanovení a) smlouva,
podmínka. b) zákon, návrh zákona;
legem ferre, rogare zákon navrho
vati, perferre s návrhem zákona
proraziti; |. antiguare zamítnouti,
zrušiti; sciscere, iubere schváliti;
lege podle zákona (agere jednati).
2. pravidlo, předpis, určení, řád,
pořádek; způsob, osud.

*Jexicum, T, n. slovník.
libamen, inis (—mentum, 17),n..

úlitba, obět.
Irbátio, onis, f. ulévání, úlitba.
Irbella, ae, f. (libra) 1.jednotka, celek;

heres ex I-a hlavní dědic. 2. haléř.

db-= mírně,| nepatrně,

libellus, 7,m. (liber) 1. knížka, spisek. |
2. listina, zápisník, seznam, účet;
žaloba, udavačský spis, žádost, po
zvání, vyhláška; dopis, hanopis.

libens, entis (libenter přísl.) rád,
ochotný (-ě), dobrovolný (-ě), po
dle libosti; libenter algd edere něco
s chutí snísti.

Libentina (Lub—), ae, f. příjmí
Venuše (bohyně rozkoše).

1. liber, br7, m. 1. lýko. 2. a) svitek
papyru, spis, kniha. b) dopis, pří
pis, seznam.

2. liber, a, um 1.a) svobodný, volný;
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nepodrobený, nezávislý; dobrovol
ný; rozpustilý, nevázáný mores. b)
osvobozený, nechaný na vůli. 2.
přímý, upřímný.

3. Liber, er? m., Libera, ae, f. staro
italská božstva plodnosti a zdaru;
později — Bakchus a Proserpina;
Liber bůh vína; přen. víno; Liberčália,
ium, n. slavnost Libera a Libery
17. WI.,kdy jinoši oblékali mužskou
togu.

Iiberális, e 1. týkající se svobody ob
čanské (causa); důstojný (svobod.
muže), čestný, slušný, šlechetný.
2. vlídný, laskavý, velkomyslný,
štědrý, dobrý. 3. ušlechtilý (artes).

Iiberálitás, atis, f. 1.jednání důstojnésvobodného© muže,šlechetnost,
ušlechtilost. 2. vlídnost, velkomysl
nost, štědrost.

ITberátič, onis, f. osvobození, zproš
tění culpae; osvobozující rozsudek.

liberátor, oris, m. osvoboditel.
liberT, orum, m. děti, dítky.
libero 1. a) osvobozovati, zbavovati,

zprošťovati koho čeho algm, algua
re, ab alguo; I. iter uvolňovati;
nomina uvésti dluhy v pořádek; I.
fidem dostáti závazku. b) na svobodu
z obžaloby propustiti, viny zprostiti

Iiberta, ae, f. propuštěnka.
ITbertás, atis, f. 1. a) svoboda, vol

nost; dicendi slova, dovolení lo
guendi. b) svobodomyslnost; zvůle,
nevázanost. 2. svoboda občanská,
svobodné zřízení obce, nezávislost;
přímost, upřímnost; I. ingenii ne
ohroženost. 3. L. bohyně svobody.

ITbertinus 3. týkající se propuštěnce
(—ů); ordo I. stav propuštěnců; opes
I-ae nesmírný majetek; I—us, 7, m.
propuštěnec; |—a, ae, f. propuštěn
ka.

Iibertus, 7,m. propuštěnec v poměru
k bývalému pánu.

libet (lubet), libuit, libitumest 2. jest
libo, milo, líbí se, chce se alci;
libet mihi plus dicere rád bych více
řekl, interponere poznamenal a pod.;
libita, orum, n. choutky.

Liběthrides, um, f. Libethrijské musy
podle pohoří Lrtbéhrion, záp. části
Helikonu.

librdinosus 3. a) svévolný, náruživý.
b) smyslný, chlípný, zhýralý.
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libTdě, inis, f. 1. záliba, chuť, žádo
stivost, vášeň. 2. choutka, libovůle,
svévole, nevázanost, drzost; chtíč,
chlípnost, zhýralost.

Libitina, ae, f. bohyně smrti a pohř
bívání; přen. smrt, pohřební ústav,
pohřební nářadí, máry.

*|ibitus, us m. libost, přání; pro libitd
(libito) podle svého dobrozdání.

tibó 1. a) ulévatí, konati úlitbu, obě
tovati, věnovati. b) ubírati (z ně
čeho), nabírati, vy—, okoušeti, čer
pati; lehce se dotýkati; zmenšovati.

libra, ae, f. 1. váhy; libra et aere mer
cari právoplatně koupiti; váha nive
lisační, souhvězdí Vah. 2. libra, jed
notka váhy—0.327 kg.

Iibrámentum, 7, n. 1. váha, závaží;
rovnováha. 2. pružina, pružný svaz.
3. spád (vodopádu).

librariolus, 7, m. opisovač knih.
librárius 3. knižní, plsařský; |—ia

taberna knihkupectví; I—ius, 7, m.
opisovač, písař, knihkupec, *knihov
ník; I—ium, if, n. skříň na knihy.

librátor, oris, m. měřičvýšek.
librátus 3. rozhoupaný, prudký.
librilis, e házecí; /—ia, ium, n. ka

meny metané na nepřítele.
libritor, oris, m. v plur. vojáci, meta

jící rukama kameny na nepřítele.
libro 1. a) vážiti, uvésti v rovnováhu,

držeti v rovnováze, nadnášeti, vzná
šeti. b) (roz—) houpati, mávati,
metati tela.

libum, 7, n. koláč.
Liburni, orum, m. loupeživý národ

illyrský; Liburnus, L—icus 3. liburn=
ský; L—a (navis) malá a hbitá loď.

Libya, ae, f. (—€, es) Afrika, severní
Afrika mimo Egypt; Libycus, Libyus
3. libycký, africký.

1. licens entis part. praes. od liceor.
2. licens, entis (licet) (libo)volný, ne

vázaný.
licentia, ae, f. 1. volnost, svoboda,

dovolení. 2. vůle, libovůle, neváza
nost, drzost, zpupnost; per |—am
zpupně, drze.

tlicentiosus 3. drzý, nevázaný.
liceo, u? — 2. býti na prodej.
liceor,licitus sum 2. podávati (v draž

bě), kupovati; contra |. přihazovati.
licet, licuit, licitum est 2. a) inf.,

akus. s inf. jest dovoleno, volno,

smí se, může se; alci licet někdo
smí, může a pod.; per me licet do
voluji, připouštím; licet cognosci
lze poznati; nimium (mihi) licet mám
přílišnou (pravo)moc; licitus 3. do
volený. b) s coni. a praes. perf. ať,
třeba, i, byť i.

Lichas, ae, m. 1.sluha Herakleův. 2.
Latin.

Lici ius, i7 jméno římského rodu;
Licinius 3. Liciniův.

licitatio, onis, f. podávání v dražbě,
nabídka.

licitator, oris, m. přihazovatel, ku
pec.

*licitě (-o) s dovolením, směle.
licitor 1. podávati při dražbě, na

bízeti.
licium, 7,n. útek; nit, stužka.
kictor, cris, m. liktor, úřední zřízenec

vyšších úřadů; *biřic.
*jiga, de, f. spolek, spojenectví.
liga-men, inis (-—mentum, 7), n.

pouto, obvaz, svazek; */—ina criiris
holenice.

Ligárius, ii, jméno římského rodu;
Ligarianus 3. Ligariův, oratia L—a
za Ligaria.

Liger, eris, m. řeka v Gallii (Loire).lignárius,ii,ni.obchoe.— dřívím;
inter I—os ulice „,„vohr + -h“*.

lignátio, onis, f. porážení, dovoz
dříví.

lignator, oris, m. dřevorubec; v plur.
vojáci, poslaní na dříví.

ligneolus 3.—ligneus 3. dřevěný, ze
dřeva.

lignor 1. snášeti, svážeti dříví.
lignum, 7, n. 1. dřevo, v plur. dříví.

2. věci ze dřeva: kopí, násada kopí,
šípu, loutka, dřevěný kůň trojský
aj. v.

1.ligo 1. vázati, uvazovati, při—,
s—, poutati, spojiťi; ovinovati, za
přáhati.

2. ligo, onis, m. motyka.
ligula viz lingula.
Liguria, ae, f. Ligurie (hi. město

Genua — Janov); Ligus (—ur), uris,
m. f. Ligur, —ka; Ligus, uris=Ligus
ticus 3. Ligust'nus 3. ligurský.

ligůr(r)io 4. olizovati, mlsati, míti
laskominy na něco algd.

ligůr(r)řtió, onis f., mlsnost.
ligustrum, 7, n. ptačí zob (rostl.).
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Irlium, i7, n. [ř.] lilie; voj. v plur.
jámy s koly uprostřed zabodnutými.

Lilybaeum, ř,n. mys a městona záp.
Sicilie; Lilybaetanus 3. Lilybeius3.lily
bejský.

Itma, ae, f. pilník, vypilování.
limátulus 3. —Iimátus 3. vypilova

ný, vybroušený, vytříbený, vědecký.
*lITmátiira, de, f. prach vzniklý při

pilování; /. eboris naškrabaná slono
vina, proužky slonoviny.

limbus, 7, m. okraj, lem.
limen, inis, n. 1. práh; vchod, dvéře,

mez, hranice; příbytek, dům. 2.
přen. začátek.

Jimes, itis, m. mez. 1. pěšina; stezka;
dráha, cesta; duha. 2. hranice, po
mezí, hraniční násep.

limě 1. pilovati, brousiti, tříbiti; uhla
zovati, otříti, zmenšiti.

ITmoěsus 3. bažinatý, kalný.
Iimpidus 3. čistý, jasný.
1. limus 3. kosý, šilhavý; I—us, 7, m.

pás obětníkův s příčným nachovým
pruhem.

2. limus, 7, m. kal, bláto; hlína, jíl.
Lindos (—us), 7, f. město na Rhodu.
linea, ae, f. 1. Iněná nit, šňůra, olov

nice; ad lineam svisle; rectis lineis
přímo, kolmo vzhůru. 2. čára, linie
(vyznačující hranici na závodišti);
cíl, konec; */. Parisiensis pařížská
čárka, 0.225 cm.

Iineamentum, 7, n. 1. čára, linie,
v plur. obrysy (kresby, rytiny).
2. v plur. rysy obličeje, podoba.

*|Iineloa, ae, f. čárčička.
Iineus 3. Iněný, plátěný.
lingo, !Tnx7,Iinctum 3. lízati, olizovati.
Lingoněs, um, m. národ gallský při

pramenech Matrony a Mosy; sing.
Lingonus, i, m.

lingua, ae, f. jazyk, řeč; mluva, hlas;
věci jazyku podobné: ostroh, před
hoří.

lingula, ae, f. jazýček, ostroh.
Itniger, a, um lněným rouchem

oděný.
tino, lěví (liv7), litum 3. a) natírati,

po—, pomazati, zalepiti. 2. povléci,
postříkati; zamazati, špiniti; (něco
napsaného) smazati.

linguo, ligu? — 3. zanechávati,
opouštěti, upouštěti od něčeho,
ochabovati, algd v něčem.
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linteátus 3. pokrytý plátnem,
linter, tris, f. (m.) člun, loďka; necky,

koryto.
linteum, 7, n. 1. věc z plátna: šátek,

rouška, plachta a pod. 2. plátno.
linteus 3. plátěný; libri | —?seznamy

úředníků.
lintriculus, T, m. člunek.
Jinum, F, n. 1. len. 2. nit, tkanice,

provázek; vlas na udici, provaz,
Jano, příze, síť, plátno.

Linus (—os), 7,m. myth. pěvec řecký.
Lipara (—6, €s), ae. f. ostrov z li

parského souostroví největší; Lip.
ostrovy = Liparae, arum; Liparaeus
3. Liparensis, e liparský; Liparaeř,
Liparénsés Lipařané.

lippio 4. míti krhavé oči,
lippitiido, inis, f. krhavost, zánět očí.
lippus 3. krhavý, trpící zánětem očí.
tliguámen, inis, n. omáčka, výtažek

z ryb.
ligue-fació, fecř, factum (pass. —f16)

3. a) rozpouštěti, taviti; oslabovati;
v pass. rozkládati se, tlíti. b) zčistiti,
zjasniti.

ligues, ligu? (licuř) — 2. a) liguěns,
entis tekutý, plynný. b) býti čistý,
průhledný, jasný; liguet neos. jest
jasno, zřejmo.

liguěsco — —3. a) roztékati se, roz
pouštěti se, táti; tlíti, rozkládati se.
b) chabnouti, slábnouti.

liguidó (—de) přísl. jasně, zřetelně,
určitě.

liguidus 3. a) tekutý, plynný. b) čistý,
jasný, přen. jistý, určitý; liguidum,
Ť, n. nápoj, přen. jistota.

liguo 1. rozpouštěti, čistiti.
1. liguor — 3. a) téci, plynouti, ka

nouti, rozplývati se; b) přen. mizeti,
chřadnouti.

2. liguor, oris, m. 1. tekutost. 2. te
kutina, mok, šťáva, voda, víno.

Liris, Is, m. řeka v jv. Latiu.
lis (stlis), Iřtis, f. 1. spor, pře, hádka,

svár; lites componere urovnati. 2. a)
právní spor, soud; lis capitis pře
hrdelní, litem orare hájiti se na sou
dě. b) sporná věc, předmět sporu;
litem destimare odhadnouti sporný
předmět, vyměřiti náhradu, po
kutu.

litátio, onis, f. obět za příznivýchzna
mení.
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liticen, inis, m. (lituus, cano) trubač
u jízdy.

ITtigator, oris, m. kdo vede při.
ITteigiosus 3. a) svárlivý, hašteřivý.

b) sporný.
Iřtigo 1. příti se, souditi se.
titě 1. a) usmiřovati bohy obětí,

obětovati za příznivých znamení.
b) o oběti: dobrá znamení dávati.
c) obětovati (*i mši).

litorális, e (litoreus 3.) pobřežní,
přímořský.

littera, ge, f. 1. písmeno. 2. a) v plur.
písmo, umění psáti. b) v plur. (bdsn.
i sing.) písemný záznam, nápis, list,
dopis; per I—as písemně, doplsem;
dare I—as ad algm psáti někomu;
písemný rozkaz, oznámení, zpráva,
listina, zápis, smlouva, účet. c) vplur.
spis, kniha; písemnictví, literatura;
vzdělanost, vědy, nauky; studia
I—arum vědecké vzdělání; artěs et
litterae, vědy a umění; exstare in
litteris býti písemně zaznamenán.

litterárius 3.luduselementární škola;
*písemný,literární.

litterátě a) čitelně, zřetelně. b) vě
decky, učeně, důkladně.

litterátor, oris, m. a) učitel čtení
a psaní. b) posměšně: „,učenec““,
školomet.

litterátůura, ae, f. písmo, abeceda,
tjazykověda.

litterátus 3. a) písmeny napsaný, po
psaný. b) učený, vzdělaný; studiím
věnovaný.

lítterula, ae, f. 1. písmenko.2. v plur.
a) psaníčko. b) písemnictví, vzdě
lanost, vědecké vzdělání (vše v rfalé
míře).

litra, ae, f. (lino) natření; smazání,
'oprava; smazané slovo, opravené
místo; skvrna.

ITtus, oris, n. břeh mořský; nábřeží,
pobřeží.

lituus, 7, m. 1. hůl, berla zakřivená.
2. zahnutá trubka; troubení, zna
mení.

liveč — — 2. býti modravý, zsinalý,
tmavý; přen. záviděti.

lividus 3. modravý, zsinalý, temný;
přen. závistivý, žárlivý.

Livius, iT jméno říms. rodu; ženy
zvány Livia, ae, f.; Livius 3. Lividnus
3. Liviův.

Itvor, oris, m. zsinalost, modřina; přen.
závist, nepřízeň.

lixa, de, m. markytán; v plur. zá
škodníci.

locátič, onis, f. umístění, pronájem,
nájemní smlouva.

locátor, óris, m. pronajímatel.
locóo1.: 1. umístiti; klásti, stavěti (na

pravé místo); usídliti; /. castra tábo
rem se položiti. 2.,a) peníze na úrok
ukládati, půjčovati. b) pronajímati,
zadávati. /. filiam alci nuptum pro
vdati za někoho:

Locri, orum, m. 1. Lokrové; krajina
Locris, idis ve střed. Řecku. 2. město
a obyvatelé jeho v Bruttiu; Locrénsis,
e lokerský, Locrenses Lokřané.

*loculus, 7,m. místečko; přen.schrán
ka, pouzdro, pokladna, mošna; malá
rakev.

Jlocuplěs, etis zámožný, bohatý, bohatě
vypravený; spolehlivý, hodnověrný.

locuplěto 1. obohacovati.
locus, F, m. 1. místo; loci místa v kni

hách, loca na zemi; eo loci (—5) tam,
guo loci (—o) kam. ubicungue locorum
kdekoli. a) půda; loca superiora vý
šiny, | —a aegua rovina; poloha mís
ta, krajina, země; osada, místnost,
město, byt; místo vhodné, určené,
vynikající; loci rodidla. b) místo
v knize, odstavec; nauka, obor, lát
ka, předmět; loci communes obecné
věty, myšlenky, schemata. c) určité
místo; (in) loco na pravém místě;
I—um habere býti na svém místě;
(in) loco alcis esse (algm habere) býti
na něčím místě, někým, za někoho
[pokládati někoho za něco): esse
parentis loco, habere algm hostis loco
a j. d) stanoviště, místo vykázané.
2. a) postavení, stav, rod locus sena
torius; vir summo loco natus ze vzne
šeného rodu; úřad, hodnost. b) čas,
příležitost, možnost, vhodný oka
mžik; ad id locorum až do té doby.
c) otázka vědecká, filosofická.

locusta (lúcusta), ae, f. kobylka;
mořský krab.

locůtio, onis, f. mluva, řeč; způsob
výrazu.

*Joedoria, ae, f. hana, potupa.
logeum (logium), 7, n. [ř.] archiv.
logicus 3. [ř.] logický; I—a, rum, n.

logické výklady.



lolium

lolium, iř. n. lilek, jilek mánivý,
lelligo, inis, f. sepie.
Lollius, iř jméno říms. rodu; Lollidnus

3. Lolliův,
loómentum, 7, n. „„mýdlo““.
longaevus 3. starý, letitý.
longě přísl. 1. míst. daleko, zdaleka;

I. abesse alci nepomáhati; I. dicere
obšírně, dlouze. 2. čas. dlouho. 3.
daleko — mnohem, docela; na
prosto: I. aliter, I. praestare a pod.

longinguitás, dtis, f. delka, vzdále
nost, dlouhé trvání,

longinguus 3. daleký, vzdálený, cizí;
dlouho trvající, zdlouhavý.

longitůdo, inis, f. délka.
longiusculus 3. poněkud dlouhý.
longulus 3. trochu dlouhý.
longurius, i7, m. tyč, bidlo.
longus 3.: 1. dlouhý; navis I—a loď

válečná; táhlý, širý, daleký via,
vzdálený; longe daleko. 2. přen.
a) dlouhý = obšírný; longum est
(erat) dlouho by trvalo; algd lon
gum facere prodlužovati. b) zdlou
havý, trvalý. c) daleký do budouc
nosti.

loguácitás, atis, f. povídavost, žva
nivost.

loguáx, dcis povídavý, žvanivý, pro
stořeký; oculi I—és výmluvné; o
zvířatech: skřehotavý, štěbetavý,
švitorný a pod.

loguěla, ae, f. řeč, slovo, mluva.
loguor, locutus sum 3. a) mluviti, ho

vořiti, říkati,
před někým, pro alguo za někoho,
na ochranu něčí. b) přech. mluviti
o něčem, připomínati, uváděti, lí
čiti, opěvovati.

lórica, ae, f. 1. pancíř, hamatařetíz
kový, sguamata šupinový, segmen
tata z kovových plátů. 2. poprsní
hradba, plaňky.

lóricátus 3. opatřený pancířem.
loricula, ae, f. malá poprsní hradba.
loórum, 7, n. řemen, otěž, pouto; lora

dare, remittere popustiti, adducere
přitáhnoutí; bič, důtky.

tlotio, onis, f. — lavatio.
lotium, i7, m. moč.
lotos (—us), 7, f. (m.) [ř.] lotos.

a) strom, píšťalaz něho zhotovená.
b) egyptská vodní rostlina s chut
nými plody; jetel.
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hlásati, -apud algm.

lůcti-sonus

luběns a pod. viz libens.
libricus 3. a) kluzký, hladký, přen.

nejistý, nebezpečný, choulostivý;
podvodný, Istivý. b) pohyblivý,
hbitý, kvapný; přen. vrátký, ne
rozhodný.

Lůcání, orům, m. Lukanové; krajina
Lácania, ae, f. v již. Italii; Licanus
3. Lucánicus 3. lukanský.

licánica, ae, f. klobása, uzenice.
lucar, aris, n. (lucus) důchody z posv.

hájů, peníze na hry.
lúcellum, 7, n. (lucrum) malý zisk.
lúceo, IGxř. — 2. svítiti, zářiti; lucet

je (bílý) den; třpytiti se; přen. vy
svítati, býti zřejmý.

Lucerés, um, m. jedna ze tří starých
tribuí v Římě.

Lůceria, age,f. město v Apulii; Lůce
rinus 3. lucerijský.

lúcerna, ae, f. svítilna.
licesco (—isco), laxr — 3. svítati,

rozednívati se.
lúcidus 3. jasný, světlý, zářivý, zře

telný.
lúci-fer, a, um světlo přinášející;

subst. m. denice; den.
licifugus 3. světla se štítící, samotář.
Lůcilius, 7, m. jméno říms. rodu.
Lucina, ae, f. příjmí Junony jako

ochránkyně porodu; přen. porod.
Lucius, 7, m. římské předejmení.
lucrátivus 3. výnosný, výhodný.
Lucrétius, 7, m. jméno říms. rodu.
Lucrinus, 7, m. (lacus) jezero lukri

ské, vých. od Kum; Lucrinus 3. Lucri
nensis, e lukrinský.

lucror 1. získávati, vydělávati, nomen
nabývati.

lucroóosus 3. výnosný, výhodný.
lucrum,;, n.1.zisk, výdělek,výtěžek;

I. facere zisk míti, těžiti; algd |—i
facere něco vyzískati, obraceti ve
svůj prospěch, těžici z něčeho; de
I—o vivere žíti z milosrdenství
jiných; přen. prospěch, výhoda. 2.
zistnost, lakota, bohatství.

luctámen, inis, n. zápas, námaha.
luctátio, onis, f. zápas, zápolení;

maha, svízel.
luctátor, oris, m. zápasník.
lictificus 3, (lactus, facio) žalostný,

zarmucující.
lucti-sonus 3. žalostivě znící, ža

lostivý.
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luctor 1. a) zápasiti, zápoliti, potýkati
se, střetnouti se; luctans, antis
vzpurný, odbojný. b) namáhati se,
lopotiti se,

lúctuosus 3. žalostný, truchlící,
lúctus, us, m. smutek, zármutek;

smuteční šat.
lúcubrátio, onis, f. práce za umělého

světla, večerní, noční; *výklad,
objasnění,

lúcubró 1. (lux) pracovati při umělém
světle až do noci.

liculentus 3. světlý; skvělý, zname
nitý, okázalý, řádný; přísl. luculente
i luculenter.

Liculus, T jméno říms. rodiny; Li
cullianus 3. Lukullův, Lukullský.

Luc(u)m6, ónis, m. čestný titul vlád
noucích šlechticů v Etrurii.

láúcus T, m. háj, les.
lúcusta = locusta.
lúdibrium, i7, n. 1. hračka, hříčka,

přen. šašek; I. oculorum klam, šálení.
2. a) hra, zábava, žert. b) posměch,
potupa: I—o esse býti na posměch.

ludibundus 3. hravý, veselý.
lGdicrus 3. a) závodní, zápasní, diva

delní, herecký, taneční; praemium,
ars. I—um, 7, n. = ludi, hry v di
vadle, v cirku. b) zábavný, žertov
ný, kratochvilný.

ladificáti“ 7 is,f.škádlení, posměch,
šálení.

ludifico 1. (—or 1.) 1. škádliti, žerty
si tropiti, posmívati se algm.2. kla
mati, šiditi, lstí mařiti.

lidi-magister, trř, m. učitel.
lúdio, onis, f. — lidius, i7, m. herec,

tanečník (v pantomimu).
lud6, sř, sum 3. a) hráti (si), pila mí

čem, alea v kostky, calamo na
píšťalu; žertovati, laškovati, baviti
se.b) přech.konati něco pro zábavu.
c) zahrávati si s něčím algd; škádliti,
posměch si tropiti, klamati algm.

láúdus, 7, m. hra, zábava, kratochvíle;
I. militaris cvičení, ludi veřejné hry.
2. cvičiště, škola: ludus gladiatorius,
litterarius. 3. hříčka, žert, smích.

lueěs, is, f. nákaza, hnis. 2. přen. mor,
pohroma, zkáza.

Lugdůinum,ř, n. Lyon; Lugdůnensis, e
lugdunský, lyonský.

lúgeo,!Gxř —2. míti smutek, truchliti,
nositi smutek (algm, algd).

ligubris, e 1. smuteční, smutný,
truchlící. 2. smutek přinášející, ne
blahý, žalostný, zlověstný.

lumbus, F, m. ledvina; v plur. ledví,
bedra.

Iimen, inis, n. 1. světlo, lesk, třpyt,
záře; svítilna, pochodeň. 2. denní
světlo, den; život, svět; zrak, oko;
okno, vyhlídka. 3. okrasa, chlouba,
Spása.

lúminária, ium, n. okenice; *světla.
liminěsus 3. světlý, skvělý.
IGna, ae, f. měsíc, luna, i bohyně (Lů

na).
lunáris, e měsíční, měsíci podobný.
lano 1. zahýbati, ohýbati; lunatus 3. za

křivený, srpovitý.
„ luó, luř, Iluiturus 3. odpykati, na
praviti, smýti; pykatl za něco; poe
nam I. zaplatiti pokutu, býti po
trestán, capite p. I. zaplatiti něco
smrtí.

2. luo — lavo, mýti.
lupa, ae, f. vlčice; nevěstka.
lupánar, dris, n. nevěstinec.
lupátus 3. zubatý; I—i frenT (I—a

frena) tvrdé udidlo.
Lupercus, 7, m. příjmí boha Fauna;

L—r, orum, m. Luperkové, družstvo
k uctívání Fauna; slavnost Lupercalia,
ium, n., jeskyně Lupercal, ális, n.
na Palatiu.

lupinus 3. vlčí; | —us,7,m. (—um,T,n.)
vlčí bob.

*[upulus, 7, m. chmel (vlastně hu
mulus lupulus).

lupus, 7,m. 1. vlk; Í. custos ovium kozel
zahradníkem. 2. přen. tvrdé udidlo,
železný: hák; okoun mořský, štika.

liridus 3. bledožlutý, žlutavý.
luscinia, ae, f. (cano) slavík.
luscus 3. jednooký.
lúsio, onis, f. hraní, hra.
Lůsitánia, ae, f. asi nyn. Portugaly;

Lusitánus 3. lusitanský, Lusitan? Lusi
tané.

lůsor, oris, m. hráč; I. amorum básník
milostných hříček.

tlusoórius 3. kratochvilný, žertovný.
lustrális, e 1. očistný. 2. po pěti le

tech se opakující, pětiletý.
1. lustrátič, onis, f. přebývání v dou

pěti.
2. lustrátio, onis, f. 1. očištění; očist

ná, smírná slavnost. 2. přehlídka;

-A
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obcházení municipiorum, dráha solis.
1. listr 1. osvěcovati.
2. lústro: 1. obětí očišťovati, posvě

covati. 2. a) konati přehlídku (I.
exercitum), prohlížeti, pozorovati;
I. animo uvažovati, zkoumati. b) ně
co obcházeti, pro—, pericula za
kusiti.

1. lustrum, 7,n. močál, brloh, doupě,
houština; nevěstinec.

2. lústrum, ř, n. 1, očišťování,očistná
a smírná slavnost po censu, odhad,
census. 2. pětiletí; léta.

lusus, s, m. hra, zábava, žert.
Lutátius, 7, m. jméno říms, rodu.
liteolus 3. žlutavý, žlutý.
Lutetia, ae, f. Parisiorum Paříž.
1. liteus 3. — luteolus.
2. luteus 3. a) z bláta, jílovitý, zablá

cený, b) bezcenný, daremný.,
lutulentus 3. blátivý, zamazaný; ne

čistý, hnusný.
1. lutum, 7, n. bláto, jíl, hlína.
2. lůtum, 7, n. žlutinka, reseda bar

vířská; žluť.
lux, ldcis, f. 1. světlo, lesk, záře,

třpyt; přen. objasnění, vysvětlení.
2. denní světlo, den; onte lucem
přede dnem, in lucem do rána, sub
lucem, prima luce na úsvitě, luce
za dne; zrak, světlo života, život,
veřejnost. 3. okrasa, chlouba, spása.

luxuria, ae — luxuries, e7, f. buj-|
nost, nemírnost, přepych, rozma
řilost, zhýřilost, změkčilost.

luxurič 1. (—or 1.) bujeti, kypěti;
býti bujný, dováděti; zbujněti, býti
rozmařilý, prostopášný, hýřiti.

luxuriósus 3. bujný; nemírný, pří
lišný laetitia; rozmařilý, marno
tratný; nádherný, přepychu mi
lovný.

luxus, is, m. bujnost; rozmařilost,
zhýralost; nádhera, přepych.

Lyaeus, 7, m. [ř.] „,osvoboditel““,
příjmí Dionysovo; přen. subst. víno,
adj. vinný, Bakchův.

Lycambes, is, m. šlechtic z Paru, otec
Neobuly.

Lycáon, oni, m. mythický král

v Arkadii; Lycaonius 3. Lykaonův;
přen. severní (axis nebe).

Lycáoněs, um, m. Lykaonové v M.
Asii, sev. od Tauru; Lycaonius 3. ly

kaonský, Lycdonia, de, f. Lykaonie.Lyceum, Lycium, 7, n. 1. Lykeion,
gymnasium u Achén,učiliště Aristo
telovo. 2. gymnasium v tuskulské
ville Ciceronově.

lychnůchus, 7, m. [ř.] svícen.
lychnus, 7, m. [ř.] svítilna, lampa.
Lycia, ae, f. Lykie na jz. M. Asie;

Lycius 3. lykijský, LyciřLyčané.
Lycoměděs, is, m. myth. král. na

ostrově Skyrul.
Lyctius 3. lykti,ský, krétský,
Lycurgeř, órumo m. lidé přísní j. Lykurgos(záknodárce| spartský);

v sing. druhý Lykurg.
Lycurgus, 7, m. 1. král Edonů. 2. zá

konodárce spartský. 3. řečník
athénský.

Lydia, ae, f. kraj, na záp. M. Asi;
Lýdius 3. Lýdus 3. lydský, etruský.
Lýd:, orum, im. Lydové, Etruskové.
(Lýdiajest | jméno ženské).lympha,ae,| 1.vodnívíla;2.čistá
voda, vlnka.

lympháticus3. —lymphátus3. vody
se děsící, vzteklý, šílený.

lyncěus 3. rysí.
Lynceus, 7, m. 1. messénkýrek, po

věstný bystrým zrakem; Lyncéus 3.
Lynkeův. 2. syn Aigyptův; Lynciděs,
ae, m. potomek Lynkeův. 3. druh
Aeneův.

lynx, lyncis, m. f rys.
lyra, ae, f. [ř.]) 1. lyra. 2. lyrická

píseň, báseň, lyrické básnictví. 3.
souhvězdí Lyra.

lyricus 3. [ř.] lyrický; I—7, orum, m.
lyričtí básníci, I—a, orum, n. lyrické
básně.

lyristěs, ae, m. [ř.] hráč na lyru.
Lyrněs(s)us, 7, f. město v Troadě;

Lyrnessius 3. lyrneský, Lyrněsis, idis
Lyrnesanka.

Lysander, dri, m. vojevůdce spartský,
žil kol. r. 500.

Lysiás ge, m. řečník attický.



*magTa
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M.j.zkratek = Marcus; M*= Mdnius.
M = 1000.

Macareus, F,m. 1. syn Aiolův; Maca
reis, idis, f. dcera M—ova. 2. druh
Odysseův. 3. Lapith.

Maccius, T,m. rodové jméno římské.
Macedo, onis, m. Makedon (—ec);

Macedonius 3., M—icus 3. make
donský; M—ia, ae, f. Makedonie.

macellum, 7, nm.tržnice na maso,
masné krámy.

maceo, uř — 2. býti hubený.
macer, cra, crum hubený; —umsolum

špatná půda.
máceria, ae, f. plot, ohrada, zeď.
máceró 1. měkčiti; vysíliti, zeslabiti,

ztravovati, vymáčeti.
machaerophoros, 7, m. [ř.] nosič

šavle, osobní strážce.
Macháon, onis, m. lékař řecký před

Trojou; MachGonius 3. Machaonův.
máchina, ae, f. [ř.] 1.stroj, zvl. válec,

páka, stroj obléhací. 2. úskok, lest,
výmysl.

máchinámentum, 7, n. stroj dobý
vací.

máchinátič, onis, f. 1. zřízení stroje,
hybná síla. 2. stroj, přístroj (do
bývací).

máchinátor, oris, m. stavitel strojů;
strůjce, původce.

máchinor 1. strojiti, vymýšleti,
osnovati.

maciěés, eř, f. hubenost, souchotiny;
suchopárnost.

macréscó — — 3. hubnouti.
Macr8, onis, m. náčelník pretoriánů

za Tiberia a Kaliguly.
mactó 1. a) zvelebovati, uctívati

(obětí). b) obětovati, zabíti zvíře;
vůbec: zabítci,zničiti, trestati.

mactus 3. jen macte, mactř; zvelebe
ný, oslavený; macte na zdar! macte
esto přijmi za vděk, buďzdráv, vý
borně!; macte virtute esto zdar tvé
statnosti! vosmacti virtute estote vaší
statečnosti zdar!

macula, de, f. skvrna, oko na síti;
hanba.

maculě 1. poskvrniti, zhanobiti.
maculosus 3. skvrnitý, poskvrněný.

made-facič, féc7, factum 3. (v pass.
—fio) navlhčiti, zbrotiti, promočiti.

madeó, ur —2. a) býti vlhký, mokrý.
b) rozplývati se, měknouti, tbýti
uvařen na měkko. c) přetékati, býti
plný, opilý

maděscó, maduř — 3. vlhnoutl.
madidus 3. vlhký, mokrý; plný;

tčerstvě uvařený (na měkko).
mador, oris, m. vlhko, mokro.
Maeander (—dros), drř, m. Mai

andros, klikatá řeka v Malé Asii;
maeander = oklika, lem na šatě,
ozdoba zv. maeander.

Maecenás, tis, m. Maecenas,důvěr
ník Augustův, štědrý podporovatel
básníků.

*maecenás, tis, m. mecenáš.
Maelius, i7 jméno říms. rodu, Maeli

anus 3. Maekův, Maelianř přívrženci
Maeliovi.

maena, ae, f. rybka mořskánechutná.
Maenala, órum, n. (M—us, 7, m.) po

hoří v Arkadii; Maenalius versus
píseň pastýřská.

Maenas, adis, f. [ř.] mainada, bak
chantka.

Maeniáanum, 7, n. (od jm. vlast.
Maenius) balkon, arkýř.

Maeones, um, m. [ř.] Maeonové, ná
rod v Lydii; Maeonis, idis, f. Lydka;
Maeonia, ae, f. Maeonie; Maeonius
3. maeonský, homérský, (M—us
vates Homér), etruský:

Maeotae, rum, m. skythský národ
u jezera Azovského (= Maečtis,
[id]is, f. paliis); jiné jméno jejich
jest Maeótidae, arum, m. Maeótius
3. Maeoticus 3. maiotský.

maereóo — — 2. býti zarmoucen,
truchleti, oplakávati (akus. abl.).

maeror, oris, m. zármutek, hoře.
maestitia, ae, f. zármutek, sklíče

nost, smutná nálada.
maestitudo, inis, f. = maestitia.
maestus 3. zarmoucený, smutný;

zarmucující, neblahý, nešťastný,
maga, ae, f. kouzelnice.
magália, ium,n. (slovo punské)chyše,

stany.
*magia, ae, f. kouzelnictví, magie.



magicus

magicus 3. kouzelný, kouzelnický.
magis (mage) více. 1. u adjektiv opi

suje komparativ: magis pius zbož
nější. 2. u sloves: magis scio lépe
vím, m. utor mám větší prospěch;
est magis, ut (guod) tím jest větší
příčina, aby (že);: miror magis spíše
se divím; magis velle — malle. 3. eo
(hoc, tanto) magis tím více; guom. čím
více; multo m. daleko spíše; m. etiam
ještě více; non magis — guam právě
tak — jako.

magister, tri, m. (magnus) 1. před
stavený, správce, velitel (m. egui
tum) ; m. morum dozorce nad mravy;
m. ovium, pecoris pastýř a pod.; m.
navis kapitán lodi, kormidelník.
2. učitel, vůdce, rádce; ředitel,
přednosta; *stavitel, „„mistr““.

magisterium, iř, n. úřad dozorce,
správce, předsednictví.

magistra, de, f. vůdkyně, učitelka.
magistrátus, čs, m. úřad, úředník;

m—s et imperia úřady občanské
i vojenské.

*magistroó 1. zastávati úřad.
magmentárius 3. zasvěcenýj. obětní

dar.
magmentum, 7, n. přídavek k oběti.
*magnalia, jum, n. velké věci, v. činy.
magnanimitás, dtis,f. velkomyslnost,

šlechetné smýšlení, srdnatost.
magnanimus 3. srdnatý, zmužilý;

zpupný, sebevědomý (vedl. tvar
*magnanimis, e).

*magnas, atis, m. náčelník, vznešený
muž, magnát.

Magnes, čtis, v plur. Magnětes, ium,
m. Magneťané,
Magnesia, ae, f. v Lydii nebo v lonii;
M—a značí též Thessalii. Magnessa,
ae, f. Magnéťanka; Magnetis, idis
magnétská; Magnetarchés, ae, m.
nejvyšší úředník v Magnésii.

magněs, €tis, m. (m. lapis) magnet.
*magněticus 3. magnetický.
magnificentia, ae, f. 1. vysoké

smýšlení o někom. 2. nádhera, oká
zalost; chlubnost, vypínavost; *vý
sost, vznešenost, magnificence.

magnificó 1. velebiti, oslavovati.
magnificus 3. (kompar. — centior,

sup. — centissimus) 1. velkolepý,
nádherný, skvělý, vznešený; 2. vy
pínající se, pyšný, vychloubavý.

obyvatelé města
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magni-loguentia, de, f. vznešená,
vybraná mluva; honosivá řeč.

magni-loguus 3. honosivý.
magnitido, inis, f. velikost, množ

ství; závažnost, důstojnost; m. fri
gorum, poenae krutost; hloubka
consilii, síla ingenii.

magnopere velmi, velice.
magnus3. (kompar. mdior, sup. maxi

mus 3. 1. a) místně: veliký, dlouhý,
vysoký.b) čas. dlouhý annus; magnus
starý, letitý, maior (natu) starší,
maximus (natu) nejstarší; maior též
dospělý, (minor nedospělý); maiores,
um, m. předkové. c) přen. magna
pecunia mnoho peněz; m-us numerus
frumenti značné množství; magni
aestimare, ducere, facere, putare vy
soko ceniti, velice si vážiti; magni
esse míti velikou cenu, býti ve váž
nosti; magno emere, vendere draho
kupovati, prodávati 2. veliký=silný
vox, prudký dolor, ira, napiatý ex
spectatio; záslužný, závažný, vý
znamný; důležitý officium, testimo
nium; vysoce postavený, vznešený,
mocný Roma,Carthago; pyšný magna
logui; algd in maius celebrare, facere
nad míru velebiti, zveličovati.

Magó, onis, m. 1. vůdce karthaginský;
2. bratr Hannibalův.

magus 7, m. mag, perský kněz, kou
zelník.

Maia, ae, f. 1.
2. jedna z Plelad.

maiális, is, m. vepř, prase.
maiestas, dtis, f. 1. velikost, vzneše

nost, svrchovanost populi Romani.
2. deminutio m-is urážka svrchova
nosti; lex maiestatis zákon trestající
urážku svrchovanosti (národa, pa
novníka); iudicium m-is soud pro
urážku veličenstva.

Máius (mensis) květen.
mála, ae, f. čelist, tvář.
malacia, ae, f. [ř.] bezvětří, klidné

moře; tnedostatek chuti, zošklivo
vánísi.

mala (peius, pessimě) 1. zle, špatně;
male facere, habere znepokojovati,
vyplísniti; male sit alci čert ho vzal!

. málo, ne dosti male plenus,
fidus; regnum male adfectare špat
nými prostředky. 3. nešťastně, se
škodou, k záhubě: male rem gerere

dcera Atlantova.



maledice

(válčiti, bojovati); marně, nadarmo;
male emere draho koupiti. 4. málo=
sotva; nevčas, nevhod; male parvus
příliš malý.

maledicé utrhačně, potupně.
male-dicóo, dřxř, dictum 3. tupiti,

láti, *proklíti; maleď,.cens pomlou
vačný.

maledictič, onis, f. pomluva, tupení;
*prokletí, zlořečení.

maledictum, 7, n. pomluva, nadávka,
pohana.

*maledictus 3. zlořečený, proklatý
male-dicus 3. (-dicentior, dicentissi

mus) pomlouvačný, utrhačný, zlo
lajný.

male-facič, feci, factum 3. zle činiti,
škoditi.

malefactum, 7, n. zlý čin.
maleficium, i7, n. 1. zlý čin, zločin.

2. škoda, křivda, bezpráví.
male-ficus 3. (—centior, centissimus)

1. zločinný, subst. m. zločinec. 2.
nepříznivý, škodlivý.

male-nominátus 3. zlověstný.
male-suádus 3. k špatnosti radící,

svádějící.
male-volentia, ae, f. zloba, nepřízeň,

nenávist, zlomyslnost.
male-volus 3. (-volentior, -volentissi

mus) zlovolný, zlomyslný, nepřízni
vý; subst. m. závistník, nepřítel.

málifer, a, um jablka nesoucí, rodící.
maligne 1. zlomyslně, závistivě. 2.

chudě, bídně, skoupě.
malignitás, atis, f. zloba, neupřím

nost; skoupost.
*maligno (—or) 1. zlovolně jednati.
malignus 3. a) zlý, zlomyslný, zá

vistivý, zhoubný. b) skoupý. c) špat
ný, neúrodný.

malitia, ae, f. špatnost, zloba, škodo
libost; škádlení.

malitiosus 3. zlomyslný, potměšilý,
úskočný.

malleolus, i, m. a) kladívko, sekerka.
b) sazenice, zvl. révová. c) zápalný
šíp.

malleus, 7, m. kladivo, sekera.
málo, málle, maluř — raději chtíti,

dávati přednost; raději přáti.
málobathrum, 7, n. [ř.] olej skoři

cový.
*maltum, 7, n. slad.
1. málum, ř, n. jablko, citron; m.
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„unicum (granatum) granátové jablo.
. malum, 7,n. 1. zlo, špatnost, vada.
2. neštěstí, strast, utrpení; přen.
obluda, nestvůra, hrozný zjev; m.
habere utrpěti škodu. 3. malum!
u čerta, k ďasu!

. malus 3. (peior, pessimus) 1. špat
ný, zlý; malus, 7, m. špatný člověk,
zlosyn; v plur. špatní občané, špatní
vlastenci (stranalidu).2. zlý—zhoub
ný, škodlivý, zlověstný avis, utrhač
ný lingua, carmen. 3. nešťastný,
bídný sors, pugnů. 4. ošklivý, slabý,
churavý.

2. málus, f.
citroník.

3. málus, 7, m. stěžeň, pilíř.
malva, ae, f. sléz.
Mámers, ertis, m. Mars; Máamertinus

3. mamertinský; M—T, orum, m.
žoldnéři Mamertini.

mamma, ae, f. prs; výmě(vemeno).
*mammalia, ium, n. ssavci.
Mámurius Veturius zhotovitel salij

ských štítů (—Mars).
Mámurra, de, m. jméno rodové.
manceps, cipis, m. (manus, capio)

podnikatel veřejných staveb, ná
jemce státních dávek, kupec státní
ho majetku.

mancipátič, onis, f. vzetl v držení,
prodej a koupě něčeho; změna
držebnosti.

mancipium, iř, n. 1. formální koupě;
lex m—iř kupní smlouva. 2. právo
vlastnické; res m—ii věc, na niž
kdo má vlastnické právo. 3. statek

„koupí nabytý, zvl. otroci, dobytek;
služebníci.

mancipó (mancupo) 1. ve vlastnictví
odevzdávati, prodávati.

mancus 3.chybný, kusý, nedokonalý,
neúplný.

mandátum, 7, n. úkol, rozkaz, zpráva;
m—tů na rozkaz.

1. mandó 1. a) odevzdati, svěřiti, pro
půjčiti, přiděliti; fugae se m. dáti
se na útěk, vinculisalgm m. uvrhnou
ti do okovů: animo algd m. vštípiti
si v mysl, litteris zaznamenati, me
moride zapamatovati si. b) uložiti,
nařiditi.

2. mand6, mandř, mansum 3. žvýkati,
kousati, jísti, požívati.

M

-—

jabloň, m. Assyria
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mandiico 1.= mandó 3.
máne (nom. akus. abl.) ráno, jitro;

multo m. velmi časně; cras m. zítra
ráno.

maneo, mánsř, mánsum 2. a) zůstá
vati, -trvati, tkvěti; přenocovati.
b) ještě trvati, dochovati se, býti
v platnosti. c) přech.čekati, počkati,
vyčkati.

Máněs, ium, m. duše zemřelých,
bohové podsvětní, podsvětí; tresty
pekelné; mrtvola.

+mango, onis, m. obchodník draho
kamy, drahými mastmi, otroky.

manica, ae, f. rukáv, v plur. i pouta
na ruce.

manicátus 3. s dlouhými rukávy.
*manifestátio, onis,f. objevení, sdě

lení, manifestace.
1. manifesto (-e) přísl.jasně, zřejmě,

při činu.
2. manifestó 1. vyjeviti, prozraditi.
manifestus 3. a) při činu dopadený,

usvědčený m. scsleris. b) zřejmý,
patrný, dokázaný.

Manilius, i7 jméno římského rodu;
M-us 3. Maniliův.

manip(u)láris, e k manipulu patřící;
m-is, is, m. prostý vojín.

manipulátim po manipulech.
manip(u)lus, 7, m. 1. hrst, svazeček,

otýpka. 2. četa vojínů, manipul.
Mánius, 7, m. římské předejmení.
Manlius, i7, rod římský; Manlidnus 3.

Manliův, M-um statek Ciceronův.
mannus, 7, m. galský koník.
(máno 1. a) kapati, kanouti, řinouti

se, prýštiti, m. algd roniti. b) vy
cházeti, po— odněkud. c) šířiti se.

mánsio, onis, f. zůstání, setrvání,
pobyt; tbydliště, stanoviště.

mánsito 1. zůstávati, bydleti.
mánsuě-facio, fécř, factum 3. (v pass.

-f'6) krotiti.
mánsuěs viz mansuetus 3.
mánsuěsco, suěví, suetum3. a) krot

nouti. b) mírniti se, obměkčiti se,
stávati se jemnějším, úrodným.

mánsuětůdě, inis, f. krotkost, mír
nost, laskavost.

mán-suětus 3. (manus, suetus) krot
ký, mírný, povolný.

mantěle (mantile), is, n. (manus)
ručník, ubrousek.

mantica, ae, f. tlumok, vak.

Mantin6éa, ae, f. město v Arkadii.
Manto, ůs, f. jméno řecké věštkyně.
Mantua, ae, f. město v nížině pádské

(Mantova).
manuális, e do ruky se hodící, ruční.
manubiae, drum, f. (manus) 1. výtě

žek z kořisti. 2. kořist neprávem
získaná, lup.

manubrium, iT, n. rukojeť, držátko.
manů-missié, onis, f. propuštění

(otroka) na svobodu. .
manii-mitt6, mísř, missum 3. pro

pustiti na svobodu.
manu-pretium, iř,n. mzda(za práci),

odměna, odplata.
manus, čs, f. 1. ruka; manů často:

vlastní rukou, rukou lidskou; manůs
dare dáti se spoutati, vzdáti se; in
manibus esse býti nablízku, (o spi
sovateli) býti hojně čten, býti znám;
in manus venire nablízko přijíti,
v boji se sraziti; ad manum esse
(habere) po ruce býti (míti); per
maniis z ruky do ruky, postupně.
2. sloní chobot; hák na zachycování
lodí. 3. udatnost, udatný čin; branné
mužstvo, četa vojínů (srv. hrstká);
manu fortis osobně statečný; manum
committere, conferre, conserere v ote
vřeném boji se utkati. 4. rukopis,
písmo. 5. dílo, práce, výtvor; con
silióo manigue radou i skutkem.
6. moc, síla; in mani alcis esse
býti někomu poddán. 7. in manibus
algd habere míti něco v práci;
manibus aeguis discedere, pugnare ne
rozhodně bojovati; manus alci ini
cere, inferre násilně na někoho ruku
vložiti; manum non vertere ani rukou
nehnouti.

*manuscriptum, 7, n. rukopis.
mapália viz magalia.
mappa, ae, f.. ubrousek, kapesní

šátek; m-am mittere dávati znamení
šátkem.

Marathón, onis, f. ves v Attice;
Marathóonius3. marathonský.

marathrum, 7, n. (-us, 7, m.) fenykl.
*marca (marcha), ae, f. marka (peníz)

hřivna.
Marcellus, 7 jméno římské rodiny;

Marcellia, orum, n. slavnost v Syraku
sách na počest M. Claudia Marcella.

marceó, uř —2: býti zvadlý, ochablý;
marcéns, entis unavený,slabý.
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marcésco —3. ochabovati, slábnouti;
Vvadnoutl, kaziti se.

*marchič, onis, m. markrabě; mar
chiondtus, is, m. markrabství; mar
chia, de, f. marka, markrabství.

marcidus 3. zvadlý, slabý.
Marcius, i7 rod římský, ženy Marcia,

ae; Marcius 3. Marcidnus 3. Marciův;
agua Marcia vodovod v Římě.

Marcomání (—manni), orum, m.
Markomanové.

Mardonius, 7,m. zeť a vůdce Dareiův.
mare, is, n. moře, mořská voda;

terra marigue na zemi | na moři;
polliceri montes et maria slibovati
hory doly.

Marea, Marečta, ae, f. jezero
v Egyptě blízko Alexandrie; Mareo
ticus 3. mareotský, egyptský (fem.
| Mareótis, idis).

margarfta, ae, f. (-um, 7, n.) [ř.]
perla.

margino 1. okrajem opatřiti.
margó, inis, m. (o)kraj, hranice.
marinus 3. mořský;rós m. rozmarina.
maritális, e manželský.
maritimus 3. přímořský, mořský;

summa imperii m-T vrchní velení
(nadvláda) na moři; m-a, oórum, n.
přímořské krajiny.

maritě 1. snoubiti, zasnoubiti.
marTtus 3. manželský; m-us, 7, m.

manžel, choť, snoubenec, ženich,
nápadník; m-a, ae, f. manželka; m-7
orum manželé

Marius, iř rod římský; Maridnus 3.
Marlův, mariovský.

marmor, is, n. [z ř.] 1. mramor.
2. věci z mramoru: sloupy, sochy,
desky. 3. lesknoucí se, klidná hladi
na mořská.

marmoreus 3. mramorový, z mra
moru; bělostný jako mramor.

Maro, onis, m. římské příjmení.
Marobuduus, 7, m. Marobud, král

Markomanů,
tmarrubium, 7,n. jablečník(z čeledi

pyskatých)
MarriicinT, orum, m. kmen marsický

v Latiu: MarrGcinus 3. marrucinský.
Mars, Martis, m. 1. bůh války (staro

italský bůh rolnictví); oběžnice
Mars. 2. boj, způsob boje, štěstí
válečné; deguo (aeguato) Marte pug
nare se stejným štěstím, nerozhod

ně bojovati. 3. udatnost, zmužilost,
bojovnost. 3. a) Martius (Mavortius)
3. Martův; M. měnsis březen ;campus
M.. Martovo pole mezi Římem
a Tiberem. b) bojovný, válečný; Mar=
tiális, e Martův; Martialěs, ium, m,
1. kněží Martovi. 2. vojáci legie
zv. Martia.

*marscalcus (mariscalcus), T,m. (im
perii) císařský maršálek.

MarsT, orum, m. kmen sabeliský;
bellum Marsicum s Marsy; Marsus
3. marsický,

marsiplum (*-ppium, -bium), T. n.
měšec, váček.

Marsyás (—a), de, m. 1.
Frygii. 2. satyr.

Martiális, is, m. básník Martial.
Marti-cola, de, m. ctitel Martův,

bojechtivý.
*martyr, yris, m. (gen.plur. I

mučedník.
*martyrium, T,n. mučednictví.
más, maris, m. samec; adjekt. samčí,

mužský, mužný.
tmáseculěsco 3. činím se mužem, mě=

ním se v muže.
másculus 3. mužský, silný,

důstojný; *o pivu: „„samec““.
massa, ae, f. těsto, tvárná hmota

(massa), kus hmoty.
Massagetae, drum,m.kmenskythský.
Massicus (móns) hora na rozhraní

Latia a Kampanie, kde se dařilo
výtečné víno.

Massilia, ae, f. M—e (Marseille);
Massiliensés, ium, m. Massiliané.

Massyli, orum, m. M—ové, kmen
numidský.

mastigia, ae, f. oprátka; ničema.
mastrůca, ae, f. kožešina, šuba.
mastriicátus 3. kožešinou oděný.
matara, de (materis, is).f. (gallské

slovo) těžké házecí kopí.
matellio, onis, m. hrnec, Corinthius

bronzový.
tmateola, ae, f. palička.
máter, tris, f. matka, mateřská obec;

žena; původkyně, příčina.
mátercula, de, f. matička.

řeka ve

„črum)

muže

-máterla, de (máteries, €7)f. 1. látka;
dříví stavební, palivo, trámy. 2. lát
ka, předmětspisu. 3. příčina, pod
nět, zárodek, prostředek. 4. vlohy,
nadání.
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*máteriális, e hmotný, světský, ma
teriální.

máteriátus 3. ze dřevavystavěný.
máterior 1. dříví opatřovati, káceti.
máternus 3. mateřský, matčin, se

strany matčiny.
mátertera, ae, f. teta, sestra mat

čina.
mathématicus 3. [ř.] matematický;

počtářský; m-us, T, m. matematik,
počtář, astrolog; m-a, ae, f. mate
matika, počtářství.

mátri-cída, ae, f. (caedo)vrah matky.
mátrimónium, iT, n. manželství;

manželka; filiam in m— um dore
dceru provdati; in m. alguam ducere
oženiti se s...

mátrimus 3. mající matku na živu.
mátróna, ae, f. paní; manželka.
Matrona. ae, f. přítok Sekvany

(Marne).
mátronális, e paní slušící; M-ia, ium,

n. slavnost paní 1. března k poctě
Junony.

mátiůrátě včás, rychle.
mátiiré včas, v pravý čas; předčasně,

záhy.
mátirésco, mátirur — 3. (u)zráti,

dospěti.
máturitás, čtis, f. 1. zralost, zralý

úsudek, rozum. 2. pravý čas, do
vršení, urychlení.

mátiůróč 1. a) zralým činiti, v pass.
zráti. b) urychliti, uspíšiti; Caesar
maturat proficisci spěšně táhne;
maturat signum dare dá znamení
předčasně. c) pospíšiti si; rychle,
včas jednati.

mátiúrus 3. a) zralý, dospělý; k po
rodu, časem, věkem zralý; m. im
perio schopný vládnouti. b) včasný;
(před)časný, ukvapený, brzký.

Mátiita, ae, f. bohyně jitra, příjmí
Junony.

máttútinus 3. ranní, jitřní, časný;
*m—ae, rum, f. ranní hodinky.

Maurtf, orum, m. Maurové, Maurus 3.
maurský, africký, též Maurlisius 3.;
Maurisiř, orum, m. Maurové, země
Mauretánia, ae, f. Maurůsia, ae, f.
(obyvatelé Marokkaa Alžíru); *mau
rus, T, m. mouřenín.

Mausoléum, T, n. [ř.] nádherný ná
hrobek vládce Mausola; tm-um. T,
n. nádherný náhrobek
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Mávors, tis, m.—Mars; Mavortius 3.
Martův.

maxilla, ae, f. čelist, brada, tvář.
maximé 1. a) nejvíce, nejspíše; u ad

jektiv opisuje superlativ: m. pius
nejzbožnější; vel, guam m. co nej
více; multě m. daleko nejvíce. b) nej
prve, na prvém místě; celkem, při
bližně; in hunc m. modum takto asi.
2. obzvláště, právě; cum m. právě
nyní, nunc cum m. nyní obzvláště.

maximus 3. při magnus.
mazonomus, 7, m. [ř.] velká mísa

na maso.
meátus, is, m. chůze, pohyb, let,

běh, dráha, ústí; m. animae dýchání.
mecastor! při Kastorovi!
*měchanicus 3. řemeslnický; m.

řemeslník; klas. mechanik.
medí(d)ix tůiticus [oské slovo] nej

vyšší úředník v městech kampan
ských,

Medea, ae,
z Kolchidy.

medeor —"2 léčiti, (od)pomoci, za
žehnati (dat.).

Mědi, orum, m. Médové; Mědus, Mědi
cus 3. médský, asyrský, perský;
země Media, ae, f.

mediastinus servus otrok,
středního stáří; nádeník.

*rm.ediátič, onis, f. půlení, prostřed
kování.

*mediátor, oris, m. prostředník.
medicábilis, e vyléčitelný.
medica-men, inis(—mentum, T),m.

lék; kouzelný prostředek; líčidlo.
tmedicámentária, ae, f. lékařství;

*lékárna.
mědicátus, čs, m. kouzelný prostře

dek, kouzlo.
medicina, de, f. 1. ars m—a lékařství.

2. lék; m—am alci adhibere někoho
léčiti.

medico 1. a) léčivou silou obdařiti
m—Gtus 3. kouzelný, kouzly způso
bený. b) nabarviti, napustiti.

medicus 3. léčivý, lékařský; m—us,Ť,
m. lékař.

medietas, dtis, f. střed.
medimnus, 7,m. (—um, 7,n.) měřice

(attická).
*medio 1. zprostředkovati; medi

alguo něčím prostřednictvím.
mediocris, e 1. prostřední; neveliký,

f kouzelnice Medea

sluha
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nečetný copiae. 2. nízký; bezvý
znamný, nepatrný; skromný, mírný.

mediocritas, dtis, f. prostřednost;
bezvýznamnost, nepatrnost; střední
cesta (aurea), mírnost.

mediocriter prostředně, ne příliš;
s mírou, klidně.,

Mediolánum, 7, n. Milán; Mediola
nenses, ium, m. Milánští.

meditámentum bellipřípravykválce.
meditátio, onis, f. přemýšlení, při

pravování se, cvičení, úvaha.
mediterráneus 3. vnitrozemský,

M—um iter po zemi; m—a, orum,
n. krajiny vnitrozemské.

meditor 1. (algd, de re) 1. mysliti
na něco, přemýšleti o něčem, při
pravovati se na něco. 2. cvičiti se
v něčem; meditatus 3. promyšlený,
nacvičený, po zralé úvaze; meditaté
pečlivě.

medius 3.: 1. místně: střední, pro—,
uprostřed jsoucí, ležící; m-——umalgm
arripere, complecti v půli těla; in
medioforo uprostřed náměstí; media
acies střed šiku; per medios hostes
středem nepřátel. 2. čas. medium
tempus mezidobí; mediis diebus ve
dnech mezitím; media aestate upro
střed léta; media dies poledne, m—a
nox půlnoc; in medid morte ve smrti.
3.přen.střední, uprostřed, prostřed
ní; nerozhodný, neutrální, dvoj
smyslný sermo; nespolehlivý amicus;
prostředkující, prostředník luppiter,
rušivý; media pars polovice. me
dium, ii, n. 1. střed, medio stře
dem, prostřed; v doplňkuuprostřed,
doprostřed; medium diei poledne,
noctis půlnoc; medio temporis zatím.
2. veřejnost, obecné dobro; in m.
proferre veřejně oznámiti; in m—
ponere předložiti k veřejnému roz
hodnutí; in medio esse býti veřejně
přístupný, nerozhodnutý; in m. vo
care vyzvati před soud; in m—o
relinguere nechati nerozhodnuto: in
medio veřejně; in m. consulere starati
se o veřejné blaho; in medium reci
tare veřejně předčítati; e (de) medio
pellere, tollere, removere s cesty
odstraniti, usmrtiti; medius fidius
viz fidius; *medium(zvl. v plur.)
prostředek; sine medio bezpro
středně.

medulla, ae, f. 1. mozek, dřeň, duše
rostlin. 2. nitro, srdce. 3. tvnitřek
rostlin, jádro.

medullula, de, f. mozeček.
Medása,ae, f. M.. nejhroznějšíz Gor

gon; Medůsaeus 3. Medusin (mons
trum = Kerberos, eguus Pegasus, fons
Hippokrene).

Megale (a), es, f. příjmí Kybely [ř.];
adj. Megalénsis, e; Megale(n)sia,
ium, n. slavnost Kybelina v dubnu.

Megalopolis, is, f. město v Arkadii;
Megalopolřtae, drum = Megalopolitanř,

orum, m, Megalopoliťané.
Megara, orum, n. (—a, ae, f.) město

ve střed. Řecku a na Sicilii.
Megarčus 3. Megaricus3. megarský'

z Megar; Megarici, orum, m. filo

saové megarští; megarský (na Sicilii) i Megarus 3. Megaréus 3.;
Megareéa, črum, n. okolí Megar;
Megaris, idis, f. krajina v Řecku nebo
město na Sicilii.

megistaánes, um, m. [ř.] velmožové.
mehercule při Herkuiovil
meio — — 3. močiti.
mel, mellis n. 1. med, v plur. kapky

medu. 2. sladká, příjemná věc.
Melampis, odis, m. 1. věštec. 2. syn

Atreův. 3. pes Aktaionův.
melanchaetes, ae, m. [ř.] pes s čer

nou hřívou.
melancholicus 3. [ř.] těžkomyslný,

zádu mčivý.
Melanthó, is, f. mořská nymfa.
Meleager (—grus, —gros), 7, m.

M., syn Oineův; Meleagrides, um,
f. jeho sestry.

Melicerta (—ertés), de, m. syn Atha
mantův a loin.

melicus 3. [ř.] melický, lyrický.
melilótos, 7, f. [ř.] komonice.
melimělum, 7, n. [ř.] sladké jablko.
melior, melius viz bonus.
*melioro 1. zlepšovati, obohacovati.
melisphyllum, 7, n. [ř.] melissa

(rostl.).
Melita, ae (—8, es), f. ostrov Malta

n. Mljet; nymfa mořská; Meliténsis,
e maltský; M—ia, ium, n. koberce
z Malty.

melleus 3. medový; tlahodný, milý.
mellifer, a, um medonosný.
*mellifluus 3. medem tekoucí, me

dový.
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mellitus 3. medem slazený, medový;
lahodný, příjemný.

*melo, onis, m. meloun.,
*melodia, de, f. nápěv, píseň, melo

die.
melos, n. [ř.] zpěv, píseň.
Melpomeně, €s, f. musa tragoedie a

lyriky.
membrána, ae, f. kůžička, blána

(pergamenová).
+membránáceus 3. pergamenový.
membrátim úd po údu, po částech,

po odstavcích.
membrum, 7, n. 1. úd tělesný, po

hlavní; tělo. 2. část, člen, odstavec.
memini, isse pamatovati (se, sl); býti

pamětliv, zmiňovati se o něčem; m.
Catonem býti pamětníkem Katona;
m. patris býti pamětliv otce.

Memmius, 7, m. čímské jméno ro
dové.

Memnón, onis,.m. král Aichiopů;
Memnonius 3. mouřenfnský, černý.

memor, oris, 1. pamětlivý, mající na
paměti, vzpomínající. 2. vděčný.
3. nesmiřitelný ira; 4. dbalý, roz
vážný, opatrný.

memorábilis, e pamětihodný,slavný.
memorandus, 3. pamětihodný, pa

mátný.
memorátor, oris, m. vypravovatel.
memorátus, is, m. vypravování,

zmínka..
memoria, ge, f. 1. pamět, památka;

m —a tenere chovati v paměti; com
prehendere zapamatovati si; ex m—da
deponere zapomenouti; m—ae man
dare, infigere vštípiti sl v pamět. 2.
vzpomínka, vědomí něčehosceleris;
post hominum m—am pokud sahá
lidská paměť; m. rerum gestarum
dějepisectví; algd m—ae prodere
zachovati tradicí. 3. čas, doba; paulo
supra hanc m—am krátce před naší
dobou; memorid patrum accidit za
doby otců. 4. paměti, podání; litte
rarum memoria písemné doklady.

memoriális, e pamětní.
memoriter nazpaměť.
memoró 1. připomínati, zmiňovatí

se, vypravovati, uváděti.
Menander, drř, m. 1. básník nové

komedie. 2. jméno jiných mužů.
menda, de, f.—mendum, T, n.
mendácium, i7, n. lež, klam, výmysl.

mendáx, acis lživý, klamavý; klamný,
vylhaný; nezasloužený, padělaný;
m. lhář.

mendicitás, dtis, f. žebrota, chu
doba.

mendico 1. žebrati;
žebraví mniši.

mendicus 3. žebrácký, nuzný; m—uš,
ř, m. žebrák.

menděsus 3. chybný, plný vad; chy
bující.

mendum, 7, n. chyba, vada tělesná
n. písařská; vada, nedopatření.

Meneláus, 7, m. 1. král spartský,
manžel Helenin. 2. řečník řecký.

Menippus, 7, m. filosof kynický. 2.
řečník řecký.

Menoeceus, 7, m. Menolkeus, syn
Kreonta thébského.

Menoetiaděs, ge, m. Menoitiovec,
Patroklos.

měns, mentis, f. 1. mysl, rozum,
duch; mente comprehendere, com
plecti pochopiti v mysli. 2. smýšlení,
srdce, city (hněv, vášeň); mentem
adderé alci dodati zmužilosti. 3.
myšlenka, mínění, úmysl; m. publica
veřejné mínění. 4. náklonnost, bona
dobrá, mravnost, dobrý charakter.

měnsa, ae, f. 1. stůl prodavače, smě
nárníka; m. publica státní pokladna,
Mm—ae deorum oltáře. 2. jídlo, hosti
na, strava; m—ae secundae zákusky.
3. *lešení, zvýšené místo pro prodej
otroků a pod.

Mměnsáarius, i7, m. směnárník, pe
něžník; úředník starající se o státní
platy.

Mmensis, is, m. měsíc (doba).
měnsor, oris, m. (země)měřič.
měnstruus 3. měsíční, měsíc trvající,

měsíčně se opakující, za měsíc zho
tovený; m—a cibaria potraviny na
měsíc.

měnsůra, dě, f. měření, míra, roz
měr, měřítko; m. legati hodnost.

*měnstiro 1. měřiti.
ment(h)a, ae, f. [ř.] rháta.
menti6, ónis,f. zmínka; m—em (alcis

rei, de re) facere, habere, movere,
" icere zmíniti se o něčem; menti“
incidit zmínka se stala.

mentior 4. vymýšleti si, lháti, Iživě
tvrditi, klamati, předstírati; menti-.
tus 3. vylhaný, klamný.

*mendicantes
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Mentóor, oris, m. 1. přítel Odysseův.
2. umělec řecký.

mentula, ae, f. mužský úd.
mentum, 7,n. brada (vousy).
meo 1.jíti, choditi, procházeti.
mephitis,is,f.škodlivý výpar,zápach.
merácus 3. čistý, nesmíšený.
mercábilis, e prodejný.
mercátor, oris, m. kupec, obchodník.
mercátura, ae, f. obchod, —ování.
mercátus, us, m. 1. obchod, prodej,

koupě, trh. 2. slavnostní shro
máždění lidu.

mercédula, ge, f. malá mzda, výdě
leček.

mercén(n)árius 3. námezný, najatý
miles; podplacený; koupený, za
placený; m —us, T,m. člověk najatý,
nádeník.

mercěes, edis, f. 1. mzda, odměna,
plat, výdělek; m—e conducere na
jmouti za mzdu; žold, honorář,
úplatek. 2. cena, námaha; škoda,
trest, pokuta. 3. činže, úroky, výnos.

mercimoónium,i7, n. zboží, *trh na
zboží.

mercor 1.. kupovati,
m—atus 3. vykoupený.

Mercurius, i7, m. bůh M.; ad;. Mercu
riális, e; Mercuriáles, ium, m. kněží
M—ovi.

merda, ae, f. lejno, trus.
meréns, entis zasluhující si, zaslou

žilý; trestuhodný.
mereó, uj —2. mereor, meritus sum

2. a) zasluhovati (si), býti něčeho
hoden, vydělati si. b) stipendia m.
konati voj. službu (za žold); pedibus,
eguo m. sloužiti j. pěšák, u jízdy.
c) zjednati si, dosíci, získati gloriam.
d) zjednati si zásluhy, zasloužiti se
bene mereri de alguo; velice se za
sloužiti optime mereri; meritus 3. a)
zasloužilý (bene, velice optime).
b) (dlouho) u vojska slouživší. c) za
sloužený poena, honos, mors.

meretricius 3. nevěstek, gudestus
řemeslo.

meretricula, de, f. — meretrix.
meretrix, řcis,f. nevěstka.
merges, etis, f. snop.
mergě, s7, sum 3. a) ponořiti, po

topiti; skrýti, schovati; v pass. uto
nouti. b) přen. uvrci, ponořiti, po
hřížiti, sklátiti, zahubiti.

vykoupiti;

mergus, T, m. potápka.
meridiánus 3. polední, jižní; *m.

poledník.
meridiátio, onis, f. polední spánek.
meri-diés, €7, m. (medius dies) po

ledne, jih.
Měérioněs, ge, m. vozataj Idomenea

krétského.
1. merito podle zásluhy,

výborně!
2. meritó 1. vydělati si.
meritórius 3. najatý, placený.
meritum, 7, n. výdělek, zisk, mzda;

zásluha, dobrodiní; vina, odplata,
trest.

Meropé, čs, f. choť Sisyfova, jedna
z Pleiad.

merops, pis, m. žluva.
mersó 1. ponořovati, potápěti, ně

kam vrhati.
merula, ae, f. kos.
merus 3. a) čistý, pouhý, nesmíšený;

merum, 7, n. nesmíšenévíno. b) pra
vý, opravdový libertas, virtus; pou
hý, samý.

merx, cis, f. zboží.
mesochorus, 7, m. [ř.] vůdce sboru.
mespilus, 7, f. mišpule (strom).
Messálina, ae, f. manželka císaře

Klaudia.
Messala, ae, m. římské příjmení.
Messána, ae, f. sicilské město (Mes

sina). Messdnius 3. messinský.
Messápus, 7, m. král Messapiů =

M—ii, orum, m. v Apulii a Kalabrii;
Messčpius 3. messapijský.

Messéneě, es, f. hl. město Messénie;
Messenius 3. messénský, MesséniT
Messéňané.

messis, is, f. 1. žeň, sklizeň, vybírání
medu; doba žní. 2. obilí, osení, úroda.

Messor, óris, m. žnec.
messorius 3. žnecký.
—met přípona osob. zájmen egomet;

zdůrazňuje.
meta, ae, f. 1. hranice, cíl, konec.

2. cíl = vcirku mezník kuželovitého
tvaru.

tmetallicus 3. kovový.
metallum, 7, n. kov. v plur. rudné

doly; damnare in m—um (—a) od
souditi k práci v dolech.

metamorphósis, is, f. [ř.] proměna.
*metaphysica, orum, n. (*m—g, ae,

f.) metafysika.

právem;
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mětátor, oris, m. měřič.
Metaurus, 7, m. řeka v Umbrii.
Metellus, 7, m. římské příjmení.
*methodus, 7, f. vědecká cesta, me

toda; tm—icus 3. metodický, vě
decký.

Měthymna, ae, f. město na Lesbu;
Methymnaeus 3.. methymenský,
M- aeř,orum, Methymňané; Methym
nias, adis, methymenská.

meticulósus 3. bázlivý.
mětior, mensus sum 4. a) měřitl, vy

měřovati, od —.b) cestu, dráhu pro
jíti, proběhnouti, uraziti, projeti,
proplouti. c) měřiti, posuzovati re,
ex ře.

1. mětě 1. (—or 1.) měřiti, vyměřo
vati.

2. met, messuř,messum 3. požínati,
kositi; m. lilia utínati, uvas sbírati.

*me ropolis, is, f. 1. mateřské měs
to kolonií. 2. sídlo arcibiskupa.

*mětropolita, ae, m. biskup hlav.
města, metropolita.

*měétropolitánus, metropoliticus
3. metropolitický, biskupský.

metueéns, entis bojící se, ve strachu.
mětula, ae, f. — meta (zmenš.).
metuó, u? — 3. báti se, strachovati

se algm, algd; algd ab, ex alguo; m.
doti báti se o věno, de vita o život,
de Hannibale stran H—a; vazby ut,
ne, ne non; metuere s inf. = rozpako
vati se, váhati.

metus, is, m. 1. strach, alcis něčí
i z někoho, před někým; (prae)
metu strachem, ze strachu; po
svátná úcta. 2. nebezpečné posta
vení, předmět strachu.

meus, a, um můj; iniuria mea bez
práví mnou i na mně páchané; můj
milý: mř Attice! meum můj majetek,
zvyk, má vlastnost, věc, povinnost
a pod. meř, órum, m. moji přátelé,
krajané, přívrženci, poddaní; mř =
a) mihi. b) vokativ od meus.

Mezentius, i7, m. vládce Etrusků.
miíca, ae, f. hrstka, troška; mica salis

zrnko.
Micipsa, ae, m. král numidský.
micó, ur — 1. a) mihati se, kmitati

se, chvěti se; m. lingua šlehati,
auribus stříhati. b) třpytiti se, blýs
kati se. c) prsty rychle vztyčovatí
a ptáti se, kolik jich jest m. digitis.

*micrographus, T, m. badatel, pra
cující s mikroskopem.

*micrometrum, 7, n. mikrometr
(drobnohledné měřítko); —icus 3.
-ický.

*microscopium, 7, n. drobnohled.
*microtomicus 3. mikrotomický

(mikrotom jest přístroj pro velmi
tenké — mikroskopické — řezy).

Midas, ae, m. král fryžský.
migrátič, onis, f. stěhování (se).
migro 1. a) stěhovati (se), přesídliti,

s sebou pryč vzíti. b) přestoupiti
iura.

Milanión, onis, m. mytický lovec.
miles, itis, m. 1. vojín, voják; m.

mercennarius žoldnéř, legionarius
voják řadový, voluntarius dobrovol
ník, veteranus vysloužilý, starý vo
ják; tribunus militum tribun vo
jenský; milesčasto = milites, vojsko.
2. vojín pěší, pěšák v šachu; o ženě:
nováček, družka. ,

Mrletus, 7, f. město v maloasijské
lonii, adj. Milěsius 3. M—a carmina
kluzké povídky; M—iř, iórum, m.
Mileťané.

*miliáre (mřiliare), is, n. míle.
miliárium, 7, n. viz milliarius.
militáris,e vojenský,resm. vojenství;

m —8sv plur. = milites; m—iter po
vojensku; *rytířský, šlechtický.

militia, ae, f. 1. voj. služba, vojna;
služba vůbec; domi militiaegue doma
I na vojně, v míru i ve válce. 2.
vojsko, vojenský stav; válečné ta
žení; *rytířstvo.

militó 1. konati voj. službu, těžkoupráci,službu;*ecclésia© militans
církev bojující.

milium, iř, n. proso.
mille (plur. mřlia, ium, n.) n. 1.1. tisíc;

m. passuum římská míle, 1 „ km.
2. přen. veliký počet, množství.

millěsimus 3. tisící.
milliárius 3. čítající tisíc (mužů,

kroků); m—um, 7, n. milník.
millie(n)s tisíckrát.
Miló, onis, m. 1. athlet z Krotonu.

2. tribun lidu v Římě.
Miltiaděs, is, m. vůdce athénský.
milvinus 3. jestřábí.
miluus (milvus), ř, m. jestřáb, dravá

ryba; souhvězdí.
mima, de, f. herečka v mimu.
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+mimárií, orum, m. herci v mimu.
mimiambos, 7, m. [ř.) mimiamb.
mimice fraškovitě, jako ve frašce.
mimicus 3. z mimu vzatý; fraškovitý,

strojený, herecký.
mímula, ae, f. herečka.
mímus, 7, m. [ř.] herec mimu; mi

mická hra.
mina, age,f. [ř.] mina = 100 atických

drachem,asi '/, kg stříbra.
minae, drum, f. 1. cimbuří hradební.

2. hrozba (—y), vyhrůžka (—y).
mináx, dcis 1. přečnívající, převislý.

2. hrozivý, výhrůžný.
*minerália, ium, n. nerosty.
Minerva, ae, f. bohyně moudrosti a

umění i boje; baca M—ae oliva;
agere pingui (crassá, rudi) M—3 ne
japně, sprostě, neuměle; sus M—am
(docet) hloupý moudrého; přen.
tkaní, tkadlecká práce.

mingó, nxi, nctum 3. močiti.
mi imě, —us viz parum, parvus.
minister, tra, trum pomocný; m—er,

7, m. pomocník, sluha, kněz; pod
porovatel, náhončí. *pastor, du
chovní pastýř, farář.

*ministeriális, e 1. příslušejícík oso
bě císařově. 2. nesvobodný služeb
ník.

ministerium, iř, n. 1. služba, úřad,
úkon. 2. služebnictvo. 3. *mi
nisterstvo.

ministró 1. a) obsluhovati, při—,
po— u stolu; m. pocula podávati.
b) něco obstarati, způsobiti, posky
tovati; navem říditi, iussa vykonávati.

mi itabundus 3. vyhrožující.
minitor 1. hroziti, vyhrožovati alci

algd, algua re: mortem, gladio.
minium, iř, n. suřík, surová rumělka.
1. minor, minus u parvus, parum.
2. minor 1. a) vyčnívati, strměti. b)

hroziti alci mortem, gladio; m.
multa honosivě slibovati.

Minós, ois, m. 1. král krétský, soudce
v podsvětí. 2. jeho vnuk, král krét
ský. Mině—taurus, 7, m. obluda Mi
notaur; Minóis, idis, f. dcera Mino
ova (Ariadne); Minčíus, Minous 3.
minojský, krétský.

minu6, uř, itum 3. a) zmenšovati,
t. j. štípatl, řezati, krájeti, lámati,
rozmělniti a pod. b) přen. zmenšitl,
u =, zeslabitci, religionem zlehčovati.

minusculus 3. maličký, drobný.
minitátim po kouscích, ponenáhlu.
tminůtim na drobné kousky.
miniitus 3. a) malý, nepatrný, drob

ný; res m—ae maličkost(i);: m. gla
dius krátký. b) slabý, bezvýznamný,
nepatrný; *m —um, 7, n. maličkost.

Minyas, ae, m. král v Orchomenu;
Minyae v plur. = Argonauti; Mi
nyeias, adis, f. dcera Minyova; Mi
nyeides, um, f. dcery M—ovy. Mi
nyeius 3. Minyův.

mirabilis, e podivuhodný, zvláštní,
neobyčejný; visu m-—epodivuhodný
zjev.

mirábundus 3. plný údivu.
*miráculosus 3. = mřrábilis.
mirác(u)jlum, 7, n. podivuhodná věc,

podivný úkaz, div, zázrak; m—a,
orum, n. strašidla; podivné názory.

mírandus 3. podivuhodný.
mirátió, onis, f. podiv.
mirátor, oris, m. kdo se diví, obdivo

vatel.
mřri-ficus 3. podivuhodný, nápadný,

obzvláštní.
mirmillo, onis, m. [ř.] těžce oděný

gladiátor, mající ve znaku rybu.
miror 1. algm, algd diviti se, obdivo

vati se, žasnouti nad něčím.
mřrus 3. divný, podivuhodný, nápad

ný, zvláštní; mirum guantum, guam
náramně, velice; mirum! jaký div!

misceo, miscu] mixtum (mistum) 2. a)
mísiti, směšovati algd (cum) algua
re, alci rei; spojovati, sdružovati.
b) ve zmatek uváděti, plašiti, bou
řiti, proelium sváděti; v pass. bouřiti
se, haliti se, pulvere v prach. c) spo
jením, smíšením vytvořiti, způso
biti, připraviti; domum, moenia m.
gemitu, luctu naplňovati.

misellus 3. nebohý, nešťastný.
Misenus, 7, m. trubač Aeneův; M—us

(mons) — Misénum, 7, n. mys mi
senský (a město) u Kum; Mřsenénsis,
e misenský.

miser, a, um bídný, nešťastný, ubohý,
nuzný, špatný; vlož. miserum! běda!

miserábilis, e —miserandus 3. po
litování hodný, bídný, nešťastný,
žalostný.

miserátió, onis,f.1. slitování,soucit,
útrpnost. 2. dojemná řeč, dojemné
líčení.
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*miserátor, oris, m. slitovník.
miseré bídně, nešťastně; usilovně,

trudně.
misereor, miseritus sum 2. smilovatl

se, míti soustrast (alcis).
miseret, miserětur mě alcis (rei)

jest mi líto, cítím soustrast.
"miserescé — — 3. smilovati se, po

litovati.
miseria, ge, f. bída, neštěstí, utrpení,

strast.
misericordia, de, f. milosrdenství,

soustrast, útrpnost, clarissimi viri
k muži; m—am habere nalézti sli
tování.

misericors, cordismilosrdný, útrpný.
miseror.1. litovati, útrpnost míti; na

říkati, Ikáti nad někým algm, algd;
*miserante deo ze slitování božího.

*missa, de, f. mše. o
*missificátor, oris, m. obětník mše.
missilis, e házecí, metací; m—e,is, n.

házecí kopí, střela.
missió, onis, f. poslání,

m—em petere prositi o milost (gla
diátoři); sine m—e bez milosti, na
smrt.

missito 1. posílati.
*missó 1. sloužiti mši.
Tmissus, fs, m. (jednotlivý) závod.
missď na poslání, na rozkaz; co do

vyhození.
mřte mírně, klidně.
mitella, ae, f. (mitra, stuha kolem

hlavy.
miítesco — — 3. stávati se klidným,

mírným, jemným; mírniti se, po
volovati, krotnouti.

Mithrás (—ěs), de, m. perský bůh
slunce.

Mithridátes, is, (—7),m. král pont
ský nebo arménský. Mithriddaticus
3. Mithridatěus 3. Mithridatův, bel
lum M—um s Mithridatem.

miíti-fico 1. změkčiti, stráviti.
mřtigo 1. a) zjemňovati, změkčovati,

cibum vařiti, agrum kypřiti, morbum |
zmirňovati. b) mírniti, usmiřovati,
chlácholiti.

mitis, e 1. mírný, lahodný, kyprý;
úrodný, flamma neškodný. 2.jemný;
klidný, krotký; in mitiorem partem
na lepší stránku.

mitra, ae, f. [ř.] stužka, zvl. na oví
jení hlavy, turban, perská čepice.

propuštění;

mittě, mřs7, missum 3.: 1. posílati,
ad mortem na smrt, ad bellum do
války, in suffrazium k hlasování,
2. a) zprávu, vzkaz, rozkaz, dotaz,
dar poslati; salutem pozdrav. b) se
slati — způsobiti exsilium. c) vy
sflati, metati, mrštiti lapides, pila,
fulmina, seslati auspicia; házeti, sho
diti, do—, od—; položiti, nasypati
cibos, vydávati vocem, poskytovati,
dávati ebur, pouštěti, vy—- eguos.
d) se m., pass. vrhnouti se, snésti
se, pustiti se do něčeho. e) pro
pustiti (i missum aliguem facere),
roz-—, upustiti od něčeho, vzdáti
se něčeho, odium, timorem, spem;
mitte precari ustaň prositi! f) ne
chati stranou, mlčením přejíti.

mixtiůra, ae, f. směs.
Mnemosyneě, es, f. (Pamět) matka

mus.
mněémosynum, 7, n. památka.
móobilis, e pohyblivý, movitý;

stálý, vrtkavý.
mobilitás, ati, f. pohyblivost,

rychlost; nestálost, vrtkavost.
měobiliter rychle, snadno, lehce.
moderábilis, e mírný.
moderámen, inis, n. řididlo, kor

midlo; řízení, vláda,
moderátě s. mírou,

s omezením.
moderátio, onis,f. 1. umírněnost, za

chování míry, ovládnutí sebe, pravá
míra. 2. řízení, vláda.

moderátor, oris, m. (fem. —trix,
tricis) řidič, vůdce, správce, vládce,
krotitel; *m. scholae učitel.

moderátus 3. mírný, umírněný, roz
vážný, klidný.

*modernus 3. nynější, moderní.
moderor 1. a) mírniti, krotitl irae,

linguam. b) ovládati, říditi navi,
eguos. c) šetřiti míry.

modestia, ae, f. mírnost, rozvážnost,
skromnost, kázeň, poslušnost;
mravnost, stydlivost.

modestus 3.. mírný, rozvážný;
skromný, poslušný, povolný, mrav
ný, počestný, stydlivý.

modicus 3. a) mírný, prostředně
veliký, skrovný. b) přiměřený,
vhodný. c) malý, nepatrný; m.
amnis nehluboká, homo m —ae origi
nis nízkého původu. d) mírný,

s rozvahou;
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skromný, rozvážný; modices mírou,
mírně, ne příliš; klidně, rozvážně.

modi-fico 1. náležitě odměřiti.
modius, i7, m. měřice (míra obilní,

10'/, I.).
modo (zřídka mod5o) 1. jen, pouze;

(dum—) modo jen když, jen kdyby,
jen ať, jen aby s coni.; non modo,
sed etiam nejen, nýbrž i; non modo
non—sed ne— guidem nejen ne,
nýbrž ani ne... 2. čas. právě, ne
dávno, hned potom; modo — modo
brzy, brzy; hned, hned.

modulátor, óris, m. hudebník.
modulátus 3. melodický, rhytmický.
modulor 1. a) dle taktu odměřovati,

upravovati, modulovati, dávati
takt. b) hráti, carmina avend na
píšťalu, fidibus na strunný nástroj;
zpívati.

modulus, 7, m. míra; nápěv, píseň.
modus, 7, m. 1. míra, výměra, mě

řítko; m. herbae délka, pomorum
množství, trunci objem a pod. 2.
takt, rhytmus, melodie, nápěv, pí
seň.3.pravá míra, umírněnost, mez,
konec; modum statuere rei určiti:
meze, zameziti; modum retinere
šetřiti pravé míry, adhiběre m—um:
zachovati míru. 4. způsob, druh;
hoc modo, ad hunc modum takto; guo
modo, guem ad modum jak? servorum
modo, servilem in modum otrocky,
mirandum im modum podivuhodně,
nullo modo nikterak; pravidlo.

moechor 1. cizoložiti.
moechus, 7, m. [ř.] cizoložník.
moecha, ae, f. cizoložnice.
moenia, um, n. (munio) hradby, ná

sep, ochranná zeď; přen. město,
domy.

Moesi, orum, m. Moesové, národ
v nyn. Srbsku a Bulharsku; země
Moesia, ae, f.; Moesiacus 3. moe
sijský.

mola, ae, f. mlýnský kámen. mlýn;
mouka, obětní tluč.

moláris, e mlýnský; m—is, is, m.
(lapis) mlýnský, veliký kámen.

*molendino 1. váleti, mlíti.
*molendináris, e mlýnský.
*molendinum, 7, n. mlýn.
měles, is, f. 1. spousta, ohromná

hmota, mohutnost. 2. veliká hráz,
v. stavba, veliké stroje válečné, lodi,

vlny; m. imperii obrovská říše;
spousta vojska. 3. břímě, tíha,
obtíž, námaha, nesnáz; tantae molis
erat... stálo tak velkou námahu.

molestia, ae, f. obtíž, mrzutost; nu
cenost, afektovanost; m—am ca
pere, trahere, habere ex re, m—2
affici míti mrzutost, mrzeti se pro
něco; m—am deponere zbaviti se
mrzutosti.

molestus 3. obtížný, trapný; nápad
ný, afektovaný, škodlivý; moleste
s obtížemi, nerad.

móli-men, inis,n. (—mentum,ř, n.)
1. námaha, snaha, úsilí. 2. ohromná
stavba.

mělior 4.: 1. a) s námahou v pohyb
uváděti, posunovati, přenášeti, od
straniti; m. bipennem napřáhnouti,
terram přeorati, ancoras vytáhnouti,
portas vypáčiti, fulmina metati, fidem
úvěr podvrátiti. b) s námahou zřizo
vati, tvořiti, stavěti; m. iter, viam
s námahou cestu si raziti; moram,
letum, insidias, fugam,"působiti, na
strojiti, provésti. c) osnovati, za
mýšleti, usilovati o něco res novas
(převrat). 2. namáhati se, s námahou
bojovati.

mólitio, onis, f. stržení, odklizení;
chystání se k něčemu (gen.).

1. molitor, oris,m. budovatel, tvůrce,
původce, strůjce.

2. molitor, oris, m. (molo) mlynář.
mollésco — —3. měknouti, zušlech

ťovati se; stávati se změkčilým.
molliculus 3. měkkoučký, chutný.
mollio 4.: 1. měkkým, ohebným,

vláčným činiti, taviti; agrum kypřiti,
ceram hnísti, glebas rozmělňovati;
v pass. měknouti. 2. mírniti, krotiti,
zušlechťovati. 3. změkčilým činiti.

molli-pes, pedis s měkkýma nohama.
mollis, e měkký, vláčný, ohebný,

pružný, poddajný; něžný, mírný;
m.arcus uvolněný, mollesolum kyprá
půda; vinum, castanege chutné, la

. hodné. 2. dojmům a jemným citům
přístupný, citlivý, vznětlivý; přívě
tivý; něžný, útlý aetas. 3. změkčilý,
rozmařilý, choulostivý, pecus od
poru neschopný. 4. klidný, po
hodlný senectus; molliter měkce,
pružně, švižně; klidně, mírně, od
daně, změkčile.
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mollitia, ae, f. (mollitiés, e7, f.)
1. měkkost, citlivost. 2. slabost,
změkčilost; rozmařilost, chlípnost.

mollitido, inis, f. měkkost, něžnost,
ohebnost.

*molusca měkkýši.
moló, uř, itum 3. mlíti; molita cibaria

mouka; molitum, 7, n. melivo, mouka.
Molossi, orum, m. národ v Epiru; Mo

lossus 3. molosský, subst. Molos; fem.
Molossis, idis; země Molossia, ae, f.

móly, yos, n. [ř.] kouzelná bylina.
měmentum, 7, n. (movimentum od

moveo)1. a) hybnásíla, váha; par m.
rovnováha. b) vliv, příčina, vzpruha,
náraz, důvod, podnět, pohnutka;
m. habere, esse býti rozhodující,
magnum m. afferre velice přispěti
k něčemu. c) důležitost, váha, cena,
význam; nullius m —] esse býti bez
významu. 2. pohyb; okamžik, doba,
chvíle; m. temporis nejkratší čas;
momento ve chvilce, v okamžiku;
omni momento vždy, stále.

*monachus, ř, m. mnich.
*monarcha, de, m. samovládce,
*monarchia, ae, f. monarchie, říše.
*monastěrium, 7, n. klášter.
*monasticus 3. klášterní, mnišský.
monědula, ae, f. kavka.
moneo, uř, itum 2. a) upomenouti,

připamatovati algm, algd, alcis rei,
de re; upozorniti, vnuknouti, před
povídati. b) napomínati, domlou
vati, pobízeti, varovati, kárati.

moneris, is, f. [ř.] jednořadka, loď
s jednou řadou vesel.

moneta, ae, f. mincovna, mince, mě
na; Juno M. příjmí Junony (napomí
nající).

*moniális, is, f. jeptiška.
monile, is, n. náhrdelník, náprsník.
monitió, onis, f. napomenutí.
monitor, oris, m. připomínatel, na—,

u—, upozorňovatel.
monitum, ř, n. (v plur.) 1. přepověď,

proroctví. 2. napomenutí, výstraha.
monitus, s, m. napomenutí, pokyn;

m—ů na pokyn.
monogrammus 3. [ř.] z pouhýchčar

se skládající, pouhý obrys.
mons, montis, m. hora,

balvan, kámen; spousta.
monstrátor, oóris, m. ukazovatel,

vůdce, učitel.

pohoří;
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móoónstró 1. ukazovati, poučovati, ra
dici, nabádati; ustanoviti, udati (de
nuncovati), ukazovati na něco algd.

monstrum, 7,n. 1. nadpřirozené zna
mení; zázračný, hrozný zjev, pří
zrak. 2. obluda, netvor, zrůda.

monstruósus 3. nadpřirozený, zá
zračný, nestvůrný.

montánus 3. horský, hornatý; m—],
orum, m. horalé, *horníci; m—a,
orum, n. hornatá krajina.

monti-cola, ae, m. obyvatel hor.
monti-vagus 3. po horách se po

tulující.
montuósus 3. hornatý.
monumentum (moni—), 7, nm.1.

pomník, památná budova. 2. znak,
důkaz amoris, furtorum. 3. památka,
dokument, v plur. paměti; m-——oesse
něco připomínatli.

*monus, T (numerus) jednotka.
Mopsopius 3. attický, athénský.
1. mora, ae, f. [ř.] oddíl spartského

vojska.
2. mora, de, f. 1. prodlení, meškání,

průtah, zdržení, zpoždění; sine
mord ihned, bez prodlení. 2. doba,
čas; mord časem, ponenáhlu. 3. pře
kážka, příčina zpoždění. 4. *míra
pro délku slabik.

móorális, e mravní, ethický.
morator, oris,m.zdržovatel, povaleč,

opozdilec; právní zástupce, po
koutní advokát.

mórátus 3. a) mravný, dobrých
mravů; civitas m—a s dobrým zří
zením. b) rázovitý.

morbidus 3. nemocný, neduživý.
morbus, 7, m. nemoc; m—3 opprimi,

absumi, mori podlehnouti nemoci,
zemříti přirozenou smrtí.

tmordaácitás, čtis, f. řezavost, kou
savost.

mordáx, dcis kousavý, řezavý, ostrý.
mordeo, momord],morsum2. kousati,

hrýzti, hlodati; přen. spínatl, omí
lati, spalovati, sžírati, trápiti.

mordicus jen j. přísl.kousáním, zuby;
m. algd tenere zuby nehty.

moretum, 7, n. venkovské jídlo ze
zeleniny, octa, oleje a sýra.

moribundus 3. umírající, smrtelný.
móri-geror 1. hověti, býti někomu

po vůli.
morior, mortuus sum 3. a) zemříti;
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k smrti určený, smrtelný. b) od
umříti, zaniknouti.

moror 1. a) nepřech. prodlévati,
meškati, zdržovati se, zůstati,
tkvěti; hauď multa moratus bez
meškání. b) algm, algd z(a)držovati
někoho, brániti někomu, něčemu;
někoho meškati, poutati, obtěžo
vati; nihil m. algd (guominus, akus.
s inf.) nemám nic proti, nezáleží
mi na něčem.

móorósitás, átis, f. mrzoutství.
moóroósus3. mrzutý, tvrdošíjný.
Morpheus, 7 (—eos), m. bůh spánku.
mors, mortis, f. 1. smrt; v plur. úmrtí,

druhy smrti. 2. mrtvola. 3. krev.
4. M. bohyně smrti.

morsum, 7, n. kousek, kousíček.
morsus, s, m. 1. kousání, kousnutí,

štípnutí, uštknutí; uncó m—iů za
křiveným zubem. 2. hlodavá bolest.

mortális, e 1. smrtelný, subst. m.
smrtelník, člověk. 2. lidský, po
zemský, pomíjející.

mortálitás, atis, f. 1. smrtelnost, po
míjejícnost; m—em explere zemříti.
2. lidská přirozenost, lidstvo.

mortárium, 7, n. moždíř.
morticinus 3. mrtvý, chcíplý.
morti-fer, a, um smrtonosný, smr

tící.
mortuus 3. mrtvý; subst. mrtvola.
morum, 7, n. moruše, ostružina.
1. moórus, 7, f. strom morušový.
2. tmórus 3. bláznivý.
mós, oris, m. 1. vůle; morem alci gerere

býti někomu po vůli. 2. mrav, zvyk,
obyčej; in morem, de, ex more řádně,
náležitě; supra morem, sine more
neobyčejně, neobvykle. 3. zákon,
předpis, pravidlo, v plur. ústava.
4. způsob, more na způsob, jako.
5. mores povaha, mravy, mravnost.

Mosa, ge, f. řeka v belg. Galii (Meuse,
Maas).

Mosella, ae, f. řeka v belg. Galii.
Moses, Msyses, is, m. Mojžíš.
móoótio, onis, f. pohyb, vášeň.
moto 1. sem tam hýbati algd.
mótus, is, m. 1. pohyb; terrae m.

zemětřesení; pohyb, posun těla,
pohyb vojenský, tanec; pohyblivost,
živost. 2. hnutí mysli, vášeň, roz
čilení m. animi. 3. nepokoj, vzpoura

m. servilis, převrat m. rei publicae,
4. pohnutka.

moveč, móvř, mštum 2.: 1. hýbati,
pohybovati, v pohyb uvésti; m.
castra hnouti táborem, dáti se na
pochod, signa mota e castris po
chod do boje; m. arma chopiti se
zbraně, m. agros vzdělávati, urnam
potřásati,fluctůs rozbouřiti, caudam
vrtěti, fidem úvěrem otřásti, pennas
mávati, saxa přenášeti, armenta
vyháněti; omnia, guade moveri pos
sunt všechen movitý majetek; se m.
pass. hýbati se, míti se k dílu,
tančiti. 2. zahnati, zatlačiti, odstra
niti; m. loco hnouti z místa; hostem
m. gradů, stati vytisknouti z přízni
vého postavení; m. (de) senatů,
tribi vyloučiti, m. de sententid od
vrátiti od mínění. 3. někoho dojí
mati, na někoho působiti, k něčemu
pohnouti; znepokojovati, soužiti;
popouzeti, pobuřovati, drážditi; ci
vitas movetur obec se bouří; vzbu
diti, způsobiti cantum, risum; m.
bellum dáti se do války; podnikati,
osnovati, začínati proelia; měniti
formam, fatum.

mox brzy, hned potom.
můicidus 3. plesnivý, okoralý.
Máůcius, iř, jméno říms. rodu; ženy

Mucia, ae, f.; Mucianus 3. Muciův.
mucr6o, onis, m. špice, ostří meče,

dýky; meč, dýka.
mucus, 7, m. hlen, sopel.
můgio 4. bučeti, řváti; duněti,

chotiti, vřeštěti.
můgitus, us, m. bučení, řev.
můla, ae, f. mezkyně.
mulceo, mulsř, mulsum 2. a) hladiti,

jemně se dotýkati, ovívati. b) uklid
ňovati, chlácholiti, obveselovati.

Mulciber, erf (—eris), m. příjmí boha
Vulkána.

mulco 1. bíti, tlouci, porouchati.
mulctra, ae, f. dojačka, mléko v do

jačce.
mulctrárium, 7, n.

i, n. dojačka.
mulge5ó, mulsi, mulsum (mulctum) 2.

dojiti; m. hircos činiti něco nemož
ného.

muliebris, e ženský, žen; zženštilý;
m —ia, ium, n. co ženě patří, ženský
úd; m—iter jako žena, zženštile.

= mulctrum,
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mulier, is, f. žena (vdaná), ženština.
mulierárius 3. ženou najatý.
muliercula, ae, f. 1. slabá žena. 2.

ženština, nevěstka.
mulierčsitás, atis, f. ztřeštěnost po

ženách.
mulierčsus 3. po ženách ztřeštěný.
miilió, onis, m. mezkař, pohaněč

mezků.
muliónius 3. mezkářský.
mullulus, 7, m. malá parmice.
mullus, 7, m. parma karmínová (moř

ská ryba).
mulsus 3. (mel) s medem smíšený,

sladký jako med; můlsum, 7, n. me
dovina.

multa, ae, f. pokuta, ať placená do
bytkem či penězi; m—am dicere
určiti výši pokuty, remittere pokutu
prominouti.

multáticius 3. za pokutu dávaný.
multátitič, onis, f. pokutování, bono

rum na statcích.
multi-cavus 3. pórovitý.
multifáriam na mnoha místech.
multi-fidus 3. (findo) na drobno roz

štípaný.
multi-formis, e mnohotvarý.
multi-forus 3. s mnoha otvory.
multi-lugus 3. mnohospřežný, roz

manitý.
multiloguium, 7,n. mnohomluvnost.
multi-modis mnoha způsoby, všeli

jak.
multi-plex, icis 1. mnohonásobný,

z mnoha dílů. 2. rozmanitý, mnoho
stranný; m. natura, ingenium ne
stálý. 3. mnohokráte tak veliký
dolor.

multi-plicábilis, e s mnoha závity.
tmultiplicátio, onis, f. násobení.
multi-plicó 1. rozmnožovati, zvětšo

vati; tnásobiti; v pass. vzrůstati.
multitidě, inis, f. 1. množství. 2.

množství lidu, lid (ve shromáždění),
dav, obyvatelstvo, lidnatost.

1. multě 1. pokutovati, trestati.
2. multo přísl.a) u kompar. mnohem,

daleko. b) m. ante již dávno, non
m. ante nedlouho předtím; m. aliter
ac zcela jinak než. 3. u superl. multo
maximus daleko největší.

*multotie(n)s často, mnohokráte.
multum mnoho,velice, značně,často.
multus 3. (pliis, plůrimus) 1. mnohý,

značný, hojný, veliký; multo dič
když den pokročil, za jasného dne,
Mm—2 mane časně ráno; in M—am
noctem dlouho do noci; multum, T,n.
značná část; multa silva veliký kus
lesa, m—um argentum velké množ
ství stříbra a pod. 2. důkladný,
obšírný, rozvláčný oratio; častý. 3.
v plur. mnozí, četní, množství.

můlus, F, m. mezek.
Mulvius pons most přes Tiber sev.

od Říma.
Mummius, jméno říms. rodu.
Munátius, 7, m. jméno říms. rodu.
Munda, ae, f. město v Hispanil.
mundánus 3. světský, pozemský;

m —us, 7, m. světoobčan.
*mundiális, e —mundanus.
munditia, ae, f. čistota, uhlazenost,

vkus.
tmundo 1. čistiti.
1. mundus 3. řádný, čistý; vybraný,

vkusný.
2. mundus, T, m. 1. úprava oděvu n.

zevnějšku, toiletní potřeby.2. svět,
vesmír, lidstvo.

můneror 1. (ob)darovati.
můnia, um, n. povinnosti úřední,

občanské; břemena.
můniceps, ipis, m. 1. občan municipla.

2. spoluobčan, krajan.
municipális,e z venkovskéhoměsta,

městský, venkovský.
můnicipátim po municipifch,

městech.
můnicipium, if, n. město venkovské.
miůni-ficentia, ae, f. dobročinnost,

štědrost, laskavost.
můni-ficus (—ficentior, —ficentissi

mus) 3. dobročinný, štědrý.
můni-men, inis (—mentum, T),n

opevnění, ohrada; ochrana, záštita.

po

můnio 4.: 1. opevnění zakládati; či
niti pevným, schůdným rupem; m.
viam vystavěti, razitl si, Albam zalo
žiti, favos stavěti. 2. a) opevňovati,
hradbamiopatřiti oppidum.b) chrá
niti, krýti.

miůinitič, onis, f. 1. opevňování;
stavba viarum, fluminum (mostů).
2. opevnění, hradba, násep; *stře
livo, munice.

můnitě 1. viam cestu sl raziti.
můnftor, oris, m. budovatel pevného

místa; opevňovatel, podkopník.
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můnitus 3. opevněný, chráněný; per
M—a řádnými cestami.

můnus, eris, n. 1. a) povinnost, m.
exsegui, explere konati. b) úřad,
slůžba; m. obire zastávati; m —efungi
zastávati úřad, konati službu. c) dáv
ka, břímě. 2. přátelská služba,
úsluha; suprema m—a pohřební
pocty, obět, úlitba. 3. dar; v plur.
veřejné hry, veřejné budovy.

můnusculum, 7, n. dárek.
Můnychia, ae, f. válečný přístav

athénský; Můnychius3. munychijský.
můraena viz murena.
můrális, e (murus) hradební; corona

m. čestný věnec za první zlezení
hradby.

muréna, ae, f. mořský úhoř.
můrex, icis, m. 1. hlemýžď nachový;

nachová barva. 2. ostnitá kotvice,
špičatý kámen. úskalí.

muria, de, f. rosol na nakládání ryb.
murmillo viz mirmillo.
murmur, is, n. mručení, hučení, bzu

čení, šeptání, reptání, vřeštění,
pískání, chrochtání, hukot a pod.

murmurátio, onis, f. bzučení, mru
čení, projev nevole.

murmuró 1. mručeti,
měti.

1. murrha (murra, myrrha), ae, f. [ř.]
keř myrhový nebo vonná šťáva
z něho prýštící.

2. murrha, age,f. drahý kámen, z ně
hož hotoveny poháry, druh achátu;
murrhina, Orum, n. číše myrhové.

murrheus 3. a) z myrhy (2.) zhoto
vený. b) myrhou (1.) natřený, hně
dý, žlutavý.

murtetum, 7, n. a pod. víz myrtetum.
můrus, 7, m. zeď, násep, hradba; zá

štita, ochrana. *
můis, můris, m. myš.
Můisa,ae, f. [ř.] Musa, jedna z devíti

bohyň krásných umění; přen. báseň,
píseň, básnický druh; básník.

tmisaeum, 7, n. knihovna,studovna,
museum.

hučeti, šu

Můsaeus, 7; m. Musaios, básník řecký.
doby Orfeovy.

musca, de, f. moucha.
muscósus 3. omšený.
*musculáris, e svalový.
můisculus, 7,m. myška; sval; ochranné

přístřeší vojínů při dobývání města.
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1. muscus, 7, m. mech.
2. *muscus, 7, m. mošus, pižmo.
můsicus 3. [ř.] musický, hudební;

M—a, ae, f. (ars) nebo m—a, orum,
n. hudba, umění básnické; m —us, m.
hudebník.

mussito 1. mručeti, reptati, šeptati.
mussě 1. a) potichu mluviti, reptati,

bzučeti. b) rozpakovati se, býti v ne
jistotě.

mustěla (mustella), ae, f. lasička.
musteus 3. = mustus 3
mustus 3. čerstvý, mladý; m—um,

T, n. mošt; lisování vína.
můtabilis, € proměnlivý, nestálý.
můtaábilitás, atis, f. nestálost, vrtka

vost.
můitátič, onis, f. změna, pro—. zá —;

m. rei publicae převrat.
mutiló 1. zkomoliti, useknouti, uříz=

nouti, "zmenšiti.
mutilus 3. zkomolený, kusý; tupě

končící; m—a logui kuse mluviti.
Mutina, ae, f. město v Gallii před

alpské (Modena); Mutiněnsis, e mu
tinský, u Mutiny.

. miitó 1.: 1. přeložiti, přesaditi, od
straniti, arborem, simulacrum. 2. a)
zaměniti, vyměniti; m. vestem pře
vléci se, obléci smuteční roucho,
calceos přezouti se; m. principem
opustiti, m. urbem (pro) exsilio za
měniti za...; výměnný obchod pro
vozovati, m. merces prodávati. b)
měniti, proměniti; mutari, se mu
tare, nepřech. mutare měniti se;
annona nihil mutavit cena obilí se
nezměnila; mutare fidem zpronevě
řiti se, vinum barviti; opravovati.

2. muito, onis, m. mužský úd.
mutuátio, onis, f. výpůjčka.
můtuor 1.vypůjčitisi, najmouti, vzíti.
můitus 3. němý, tichý, klidný.
můituus 3. a) vzájemný, oboustranný,

navzájem; m—um, 7, n. vzájemnost.
b) vypůjčený; pecinias mutuas dare
půjčiti, p. m. sumere vypůjčiti si,
frumentum m —umdare dáti na dluh.

Mycenae, drum (—€, es), f. Mykény,
město v Argolidě; Mycénaeus 3. my
kénský; Mycenis, idis, f. Mykéňanka;
Myceněnsés, ium, m. Mykéňané.

Mygdoněs, um, m. [ř.] národ thrác
ký, jenž se nastěhoval do Malé Asle;
země Mygdonia, ae, f.

—h
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Mygdonius 3. mygdonský, fryžský,
thrácký.

Myndos (—us), 7, f. město v Karii
při moři; Myndij, orum, m. Mynďané.

myoparě, ónis, m. [ř.] lehká bárka
mořských lupičů.

myrica, ae, f. [ř.] tamaryšek.
Myrmidones, um, m. M—ové, kmen

thessalský.
Myřó, onis, m. sochař řecký (V. st.

př. Kr.).
myrrha viz murrha.
myrtětum, 7,n. myrtové křoví,myr

tový háj.
myrteus 3. myrtový, myrtou zdo

bený.
Myrtos, T,f. ostrůvek na jihu Euboje;

mare Myrteěummoře myrtojské.

myrtum, 7, n. plod myrtový.
myrtus, (—us, us),f. myrtovýstrom,

věnec, háj; hůl ze dřeva myrtového.
Mysi, orům, m. obyvatelé (Mysové)

země zv. Mysia, ae, f. v M. Asii;
adj. Mýsus 3. Mýsius 3.

1 mysta (mystěs), ae, m. [ř.] kněz při
mysteriích.

mystagoógus, 7, m. [ř.] zasvěcovatel
do mysterií, vykladač mysterií.

mystěria, órum, n. tajemné bohoslužby;tajnosti,tajná| umění;
*mystěrium, 7, n. tajemství.

mysticus 3. [ř.] tajemný, mystický.
Mytileně, es, f. město na Lesbu;

Mytilénaeus 3. Mytileněnsis, e myti
lenský, subst. m. plur. Mytileňané.

Myůs, untis, f. město v Karii.

MN.jako zkratek Nuřmerius.
Nabataet, črum, m. Nabateové, ná

rod v záp. Arabii; Nabataeus 3. arab
ský, orientální.

nae viz ne.
Naevius, iT jméno říms. rodu; adj.

Naevius 3. (porta Naevia na Aven
tinu); Naevidnus 3. (básníka) Naevia.

naevus, 7, m. mateřské znaménko na
těle, poskvrna.

Náias, adis, f. Náis, idis, f. Najadka,
vodní víla; přen. voda.

nam neboť, vždyť, totiž; guis=nam
kdo pak? guid-nam co pak? pod.
ubi-nam a j. v.

namaue = nam.
nanciscor, ne(n)ctus sum 3. náhodou

něčeho nabýti algd, naléztí; pad
nouti na něco, domoci se něčeho.

nánus, i, m. [ř.] trpaslík.
nape, €s, f. [ř.] lesní údolí; Napaeae,

arum, f. víly údolí, ,
Nár, Náris, m. přítok Tiberu v Um

brii.
Narbo, onis, m. — Narbona, ae, f.

město v jižní Galii, jež proto na
zvána Narboněnsis, Narbonská.

narcissus, 7, f. [ř.]) narcis.
nardus, T,f. (—um, 7, n.) [ř.] nard,

rostlina, z níž lisován vonný olej.
náris, Is, f., obyč. v plur. nárěs, ium

nozdry, nos; čich, vtip(nost); homo

naris emunctae bystrý, h. n. obesae
tupý; naribus uti posměch si tropiti.

narrábilis, e vypravovatelný.
narrátič, ónis, f. vypravování.
narrátus, is, m. vypravování.
narró 1. vypravovati, líčiti, vykládati,

mluviti.
narthécium, if, n. [ř.] skčínka na

masti.
náscor, natus sum (starší gndscor) 3.

a) (na)roditi se, pocházeti abl., ex,
de. b) o neživých věcech: růsti, zve
dati se, vyskýtati se, vznikati; ex hoc
nascitur, ut... z toho plyne, že...

Násica, ae, m. příjmení rodu Sci
pionů.

Násidiěnus, F, m. zbohatlý Říman.
Násidius, i7, římský rod; Násidiánus

3. Nasidiův.
Násě, onis, m. příjmení Ovidiovo.
Násos, 7, f. (ostrov) čtvrť syrakuská.
nassa, ge, f. rybářská vrš.
nasturcium, iř, n. řeřicha.
násus, 7, m. 1. nos. 2. jemný čich,

j. úsudek; algd naso suspendere nad
něčím ohrňovati nos.

násutus 3. a) nosatý. b) důvtipný.
nátalicius 3. narození se týkající;

n—a, ae, f. (cena) hostina o naro
zeninách.

nátális, e narození se týkající; n—e
1 solum, n—is humus rodná půda;
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n—is, is, m. (dies) den narozenin
narozeniny; n.hora hodina narození:
n—ěs, ium, m. rod, původ; *nátále,
is, n. (festum), neb v plur. naroze
niny, výročí nastoupení úřadu; ně
tális dies domini vánoce.

natátič, onis, f. plování.
natátor, oris, m. plavec.
*natátěrius 3. plavecký; n—a věslca

vzdušný měchýř.
nátič, onis, f. 1. rod, porod. 2. kmen,

národ. 3. druh, třída lidí.
*nátionális, e národní.
natis, is, f. (plur. —€s, ium) zadnice,

řiť.
*nátivitás, dtis, f. narození (—iny).
nátivus 3. narozením vzniklý, zdě

děný: vrozený, přirozený; n. specus
přírodou utvořený; n—a verba kme
nová slova.

nato 1. a) plovati, proplouvati; na
tantěs, um ryby. b) téci, prouditi,
vlniti se. c) kolísati, býti nejistý;
lumina natantia oči obracející se
v sloup.

natrix, Icis, f. vodní had.
nátiira, ae, f. 1. rod. 2. přirozenost,

(přirozená) povaha, ráz; n—a od
přirozenosti, přirozeně; příroda,
svět; v plur. vrozené vlastnosti. 3.
řád, zákon přírodní. 4. podstata,
živel; přirozené ústrojí.

náturális, e rodný, přirozený, pří
rodní; gudestiones n—es o přírodě.

náturáliter přirozeně, od přírody.
.nátus 3. a) zrozený, stvořený,
určený k něčemu (ad, in algd; dat.).
b) vyrostlý, utvářený. c) decem
annos natus desetiletý. d) natus, T,m.
syn, —a, ce, f. dcera, —I, orum, m.
děti: mládě, mláďata. *ante Chrřstum
náatum (a. Chr. n.) před Kristem,
post Christum natum po Kristu.

2. nátus, is, m. v abl. natů rodem,
věkem; n. maior, minor starší,
mladší; maximus, minimus nejstarší,
nejmladší; magno natu stařičký.

nauarchus, F, m. [ř.] velitel lodí.
naucum, F, n.: nauci non esse nestáti

za nic, nauci non facere nic neceniti.
naufragium, i7, n. (navis, frango) 1.

ztroskotání lodi, n. facere ztrosko
tati. 2. zhouba, pohroma, neštěstí,
utonutí; trosky, zbytky

naufragus 3.: 1. a) ztroskotavší,

-h

ztroskotaný. b) n—us, T,m. troseč
ník,člověk ztracený, zoufalec.2. akt.
ztroskotání působící.

naumachia, ae, f. námořní (lodní)
bitva.

Nauplius, iT,m. myth. král eubojský;
Naupliades, ae, m. syn Naupliův
(Palamedes).

nausea, de, f. mořská nemoc, oškli
vost, omrzelost.

nauseč 1. míti mořskou nemoc, po
ciťovati ošklivost.

nauta, de, m. (ndávita)1. lodník, pla
vec. 2. pán lodi, kupec.

nauticus 3. a- lodní; res n—ae lod
nictví, námořnictví. b) námořnický
n—T, órum, m. námořníci.

návális, e lodní, námořní pugna;
disciplina n. námořnické umění, co
rona n. věnec j. odměnavítězí v ná
mořní bitvě (ze zobců lodních); ná
vale, is, n. lodní přístav, v plur.
loděnice, lodní výzbroj.

náve viz naviter.
návicula, ae, f. loďka.
náviculárius 3. lodní; n—ia(res), ae,

f. lodní převoznictví, n—ius, if, m.
lodní převozník.

návi-fragus 3. ztroskotání působící.
návigabilis, e splavný.
navigatič, onis, f. plavba.
návigium, iT, n. plavidlo, loď.
návigo 1. plaviti se, plouti (plovati),

mare po moři.
návis, is, f. loď; n. longa loď válečná,

oneraria nákladní, actuaria rychlá,
constrata (tecta) opatřená palubou.
tspodní část břicha.

návita, de, m. = nauta.
náviter (navus) horlivě, čile.
návě 1. horlivě, usilovně něco konati,

n. opus, operam horlivě pracovati;
alci n. horlivě pomáhati, sloužiti,
přičiniti se; studium, benevolentiam
n. horlivě projevovati.

návus 3. horlivý, přičinlivý.
Naxos, 7, f. ostrov N. v moři egej

ském. Naxius 3. naxijský.
1. ně (nage)ano, zajisté.
2. ne (—ne) 1. a) částice záporná: ne

guidem ani, non modo — — sed
ne—guidem nejen (ne), ale ani.
b) při imperativu jen v staré latině
a u básníků: ne desere, ne sepelito;
jinak zákaz s coni.: tu ne gugesieris.



c) v přácí větě záp. často s utinam
kéž (by) ne, ať ne. d) ve větách
omezovacích a připouštěcích ať ne,
byť i (by) ne, třeba (by) ne: ne sit
summum malum dolor, malum certe
est; s dum (modo) ně jen když by ne,
jen aby ne. 2. spojka ve větách úče
lových, vedl. přácích (žádacích),
rozkazovacích a snahových = aby
ne, v obavných aby ne, že. 3. —ne
příklon. částice tázací -li, zda(-li),
či; non—nezda ne, —ne... an zda(li),
či, nec —ne či ne.

Neápolis, is, f. 1. Neapol; Nečpoli
tanus 3. neapolský, N—nf, rum, m.
obyvatelé Neapole; N—um villa
u Neapole. 2. čtvrť syrakuská.

nebula, ae, f. mlha, mrak, kouř.
nebulě, čnis, m. větroplach. o
nebulósus 3. zamlžený, zamračený.
nec = negue.
necdum ještě (dosud) ne.
necessárie (—6) nutně, z donucení,

proti vůli.
necessárius 3. a) nutný, potřebný,

nevyhnutelný mors. b) naléhavý,
tísnivý, tempus num tíseň; pře
svědčivý ratio. c) příbuzný, přítel.

necesse est jest nutno, třeba, musím,
musí se státi; necesse puto, habeo
pokládám za nutno.

necessitáas, čtis, f. 1. nutnost, nevy
hnutelnost; n—ate adductus (coac
tus) z přinucení, z nutnosti; n—i
parere, servire podrobiti se nutnosti.
2. tíseň, nutná potřeba. 3. pouto,
svazek, poměr.

necessitiido, inis, f. 1. těsný poměr:
úřední, příbuzenství, přátelství, v
plur. příbuzní, přátelé. 2. tíseň,
nouze.

neco 1. usmrtiti, zničiti.
necopináns, antis (nic) netušící, ne

vědomý.
necopinátus 3. neočekávaný, nena

dálý; (ex) n—tó netušeně, nenadále.
necopinus 3. (nic) netušící, nenadálý.
nectar,is,n.[č.]1.nápoj bohů.2.slad

ké víno, mléko, med a pod.
nectareus 3. [ř.] nektarový.
necto, nex(nexuT), nexum3. a) plésti,

splétati, (při)vázati, ovíjeti. b) přen.
poutati, zavazovati; nexř, orum, m.
dlužníci, nevolníci; nexum, T, n.
dlužní závazek. c) připojovati, spo
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jovati; n. dolum, moras osnovati,
strojiti.

něcubi aby někde ne.
něcunde aby odněkud ne.
ně-dum 1. natož aby, tím méně, ne

řku-li. 2. tím spíše, tím více.
nefandus 3. (for) nevýslovný; zlo

řečený, bezbožný.
nefárius 3. nespravedlivý, zločinný,

bohaprázdný; n—ius, iT,m. zločinec,
n—ium, if, n. zločin, hanebnost.

ne-fás nesklon. nom. a akus. 1. zločin,
hřích, bezbožnost, bezpráví, ha
nebnost; o nefas! Jaká hanebnost!
2. člověk zlořečený, hříšník, hříš
nice.

ne-fástus 3. a) zakázaný, nedovolený,
hříšný; prázdný, sváteční dies n—ji.
b) nešťastný.

negátio, onis, f. popírání, zapírání.
negito 1. tvrdošíjně zapírati.
neglectio, onis, f. zanedbávání.
1. neglectus 3. zanedbaný, opovrže

ný.
2. neglectus, is, m. = neglectio.
neglegens, entis nedbalý, lhostejný,

povrchní, marnotratný.
neglegentia, ae, f. nedbalost, za

nedbávání.
neglegó, xf, ctum 3. (nec, lego) 1. ne

dbati, zanedbávati, nevšímati si čeho
algd. 2. málo ceniti, nevážiti si, nic
si z něčeho nedělati.

negó 1. a) praviti, tvrditi, že ne; po
pírati, zapírati. b) odpírati, vzpěčo
vati se; negdta, Orum, n. věci za
kázané.

negotiátió, onis,f. velkoobchod, smě
nárnictví, peněžnictví.

negotiátor, oris, m. (velko)obchod
ník, peněžník.

negotior 1. (velkojobchod provozo
vati, i peněžní; n—idns, antis, m.
(velkojobchodník, kupec, peněžník.

negotiósus 3. zaměstnaný, namáha
vý; diěs n—i všední; n—I, orum,
m. obchodníci.

negotium,iř, n. 1. zaměstnání, práce,
činnost, nesnáz; nihil n—iř habere
nemíti nic na práci; negotium mihi
est cum alguo mám s někým co
činiti; n. alci facere obtíž působiti.
2. úkol; n. dare alci někomuuložiti;
věc, záležitost, stav, postavení;
v plur. poměry, události. 3. veřejná



Nemea

činnost (procul negotiis), obchod,
zájem, zvl. peněžní, hospodářství;
levr negotio snadnou prací, snadno,
lehce. 4.,,věc“' opovržlivě o člověku.

Nemea, ae, f. město v Argolidě,
známé nemejskými hrami.

Nemesis, is, f. 1. bohyně pomsty.
2. milenka Tibullova.

němě (nehemo, homo) nikdo; n. Ro
manus žádný Říman; non nemo lec
kdo, mnohý; nemo non každý; nemo
unus ani jediný.

nemorális, e lesní,
nemorensis, e lesní.
nemorósus 3. lesnatý; n—a silva
| hustý, stinný.

nempe ovšem, zajisté, patrně, vždyť
přece; totiž, tedy.

nemus, oris, n. les, háj, vinice.
něnia, ae, f. píseň (pohřební, smu

teční); kouzelné řikadlo.
neó 2. přísti, vyšívati.
Neobile, čs, f. jméno dívčí.
Neoptolemus, F, m. syn Achilleův.
*nečtericus 3. nový, novotářský.
nepa, ae, f. štír, rak.
Nephele, es, f. matka Frixa a Helly;

Nepheleis, idis, f. dcera Nefeiina
Helle.

*nephritis, idis, f. nemoc ledvin.
nepoós, otis, m. 1. vnuk, potomek.

2. zhýralec, marnotratník.
Nepos, ótis, m. příjmení římské.
neptis, is, f. vnučka.
Neptiůnus, 7, m. bůh mořský, moře;

Neptůnius 3. Neptunův; heros The
seus; incola Kyklop.

něguam (nesklon.), neguior, neguissi
mus ničemný, špatný.

neguáguam nikterak, naprosto ne.
negue, nec 1. a ne; n. guisguam a

nikdo, n. guicguam a nic, n. umguam
a nikdy a pod.; nec ager canebat a
pole se nebělalo; negue vero (autem)
a vskutku, opravdu ne, a teprve ne
(avšak ne); nec — guidem a ani;
negue enim neboť ne, ovšem ne,
nec non a (zajisté) také ne. 2. a to
ne; a také ne, a vskutku ne; avšak
ne,ale přece ne. 3. negue — —negue
ani... ani, negue... et jednak ne—
jednak.

ne-gueo, 7re, if, itum (negue it) ne
moci, nebýti s to.

ně-guiguam nadarmo, marně.
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něguiter ničemně, hanebně.
něguitia, ae, f. (—ičés,e7,f.) 1. ničem

nost, hanebnost. 2. lehkomyslnost,
zhýralost.

Něreus, eř (—eos),m. Nereus, bůh
mořský; přen. moře. Něréjus 3. Ne
reův; nepos Achilles; Něrěis, idis,
f. Nereovna, víla mořská.

Něritos (—us), —T,m. hora na Ithace;
Neritius 3. ithacký, Odysseův; subst.
m. Odysseus.

Nero, onis, m. příjmení římské (císař
54—68 po Kr.).

Nerva, ae, m. příjmení římské (císař
96 —98 po Kr.).

NerviT, órum, m. kmen belgický;
Nervicum proelium s Nervii.

nervosus 3. a) svalovitý, šlachovitý.
b) mocný, jadrný. c) *nervový.

nervus, 7, m. 1. šlacha, sval; tetiva
na luku, struna, řemen, provaz;
v plur. strunný nástroj; kůže na
štítu, mužský úd. 2. vazba, v plur.
vězení. 3. síla, důraz, jádro.

nescio 4.: 1. nevěděti; n. guis, guid
kdosi, cosi; n. gur jakýsi, ledajaký;
nescitur neví se; non nescire dobře
věděti. 2. neznatí, neuměti.

nescius 3. a) nevědoucí, nevědomý,
neznající, neznalý. b) neznámý.

Nessus, F,m. kentaur N.; Nesseus 3.
Nessův.

Nestor, oris, m. král v Pylu.
neuter, utra, utrum 1. žádný z obou;

neutri v plur. žádná z obou stran.
2.ani takový ani onaký, lhostejný.

neutiguam nikterak.
neutro na žádnou stranu.
něve, neu=et ně a) a aby ne (po

kladu), (ne) ani, nebo (po záporu).
b) neu — neu aby ani — ani. ©

nex, necis, f. smrt (násilná), vražda.
nexilis, e spojený, spletený.
nex 1. spojovati, splétati.
něxum, ř,n.=nexus 2.
nexus, is, m. 1. spojení, spletení,

závit, zápletka. 2. osobní ručení za
dluhy, ztráta svobody, osobní ne
volnictví.

nT=1. ne, aby ne. 2.=nisi.
Nícaea, ae, f. město v Bithynii,

Lokridě, v Indii a v Ligurii (Nizza);
obyvatelé Niceje Nicaeénsés, ium, m.

Niíciás, ae, m. 1. vůdce athénský.
2. řecký gramatik.
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Nicomeěděs, is, m. král bithynský;
Nicomědia, ae, f. město v Bithynii.

Nicopolis, is, f. město v Akarnanii
blízko Aktia.

nicátor, čris, m. [ř.] v plur. (,,vítě
zové““) příjmení osobní stráže ma
kedonských králů.

nictus, ús, m. mrkání.
tnidifico 1. hnízditi.
nidor, oris, m. zápach, výpar.
nidulus, T, m. hnízdečko.
nidus, 7, m. hnízdo; obydlí, dům;

přihrádka na knihy.
niger, gra, grum 1. černý, tmavý,

chmurný. 2. temno působící auster.
3. neblahý, zlý, zlomyslný.

tnigreó 2., nigrico 1. černati se,
býti černý, načernalý.

nigrésco — — 3. černati, tmavým
se stávati.

nigro1.býti černý,černati se; nigráns,
antis černající se, tmavý.

nigror, oris, m. černá barva, temnota.
nihil (nil, nihilum) nic; pro nihilo

habere za nic nepokládati; nihilo
o nic; nihilo minus, secius nicméně,
přece; de nihilo bez příčiny; nihili
esse (aestimare) za nic nestáti (nic
si nevážiti, neceniti); nihil doli—nul
lus dolus a pod. — nihil religui facere
nic nezanechati, nihil agere nic ne
poříditi; nihil est nemá významu,
jest marné; n. est, ut není příčiny,
aby; n. est guod (cur) není proč. —
nihil ad vos nic vám po tom není;
non nihil leccos, mnohé; nihil dicere,
afferre nic zvláštního nepodávati;
homo nihili ničema; někdy nihil =
non; nihil timere nebáti se; nihil opus
est není třeba; nijak, naprosto ne.

nihil-dum ještě, dosud nic.
Nilus, 7, m. [ř.) Nil; přen. příkop,

struha. Nřliacus 3. nilský, egyptský.
nimbi-fer, a, um bouřenosný.
nimboósus 3. mračný, bouřlivý.
nimbus, T, m. mrak, mračno; déšť,

příval.
nimiopere příliš, velice.
nimirum zajisté, ovšem, skutečně.
nimis, nimium příliš, nadmíru; ni

mi plus přespříliš, nimium (guan
tum) neobyčejně.

nimius 3. velmi (neobyčejně) veliký,
nesmírný, přílišný; doplňk. příliš.

ning(u)it, ninxit 3. sněží.

Ninus,7, m. král assyrský; f. Ninive.
Nioba, ae (—ě,es), f. dcera Tantalova;

Niobeus 3. Niobin.
nisi jestli že (by) ne, kdyby ne; po

záporu leč, leda, než; nisi non po
záporu =jen; nisi si vyjma ten pří
pad, že by; nisi guod leda že, nisi
forte, n. vero leda že (by) snad
(ironicky).

nisus (nixus), is, m. opírání se, pod
pírání se, krok, výstup, rozmach,
let; rodění.

Nisus, 7, m. 1. král megarský; NIséius
3. Nisaeus 3. Nisův; N—ia virgo=
Skyla; Nisias, adis, f. megarská.
2. Trojan, druh Aeneův.

nítědula, ae, f. sysel.
niteč, uř — 2. a) skvíti se (krásou),

býti skvělý, lesknouti se. b) býti
úrodný, žírný, výnosný, bohatý,
krásný.

nitěsco — —3. zaskvěti se; skvíti se,
lesknouti se, býti tučný.

nitidus 3. skvoucí, lesklý, třpytný;
tučný, dobře živený; pěkného ze
vnějšku, hezký.

1. nitor, oris, m. 1. lesk, třpyt, záře,
jas; vznešenost, skvělost. 2. pěkný
zevnějšek, krása.

2. nitor, nisus (nIxus sum) 3. a) vze
příti se, vzpírati. se, opírati se
(alguo, alguď re); vzpřímiti se,
vzchopiti se, postaviti se; úsilně se
držeti (v boji); vznášeti se, kráčeti.
b) přen. spočívati v (na)něčem; spo
léhati na něco, opírati se o něco.
c) namáhati se, usilovati, usilovně
dychtiti (in vetitum).

nitrum, 7, n. [ř.] soda, prostředek
k cídění.

nivális, e sněžný, zasněžený, sněho
bílý.

ni=ve nebo ne... li.
*niveális, e sněhový, ze sněhu.
niveus 3. sněhový; sněhobílý, bělost

ný.
nivosus 3. sněhy bohatý.
nix, nivis, f. sníh; v plur. sněhové

spousty, závěje.
niTxor 1. opírati se, vzpírati se.
ně 1. plovati, plouti; létati (včely).
nobilis, e (nosco) 1. znatelný, vidi

telný. 2. známý, slavný, pověstný;
palma oslavná. 3. urozený, vzneše
ný, šlechtický. 4. ušlechtilý, výbor
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ný; n-—es, ium, šlechtici, šlechta
(*i v sg. šlechtic).

nobilitás, atis, f. 1. proslulost, sláva,
urozenost; šlechtictví, šlechta. 2.
ušlechtilost, výtečnost.

nobilito 1. známým činiti, rozhlásiti,
proslaviti.

nocens, entis škodlivý, provinilý, zlo
činný; subst. m. vinník, zločinec.

noceč, uř, itum 2. škoditi, křivditi;
proviniti se.

nocti-fer, 7, m. večernice.
nocti-lůca, ge, f. měsíc.
nocti-vagus 3. za noci jezdící.
noctů v noci.
noctua, ae, f. sova.
*nocturnáliter v noci.
nocturnus 3. noční, v noci.
nodo 1. zavázati, svázati v uzel.
nodosus 3. sukovitý, uzlovitý, kolín

katý; spletitý, „„mazaný““.
nodus, 7, m. 1. uzel, pouto, smyčka,

pás. 2. kloub, kolínko, suk. 3. přen.
zauzlení, spleť; závazek, zápletka,
obtíž.

noenum ne.
Nola, de, f. město v Kampanii; Nola

nus 3. nolský; N—7 Nolané, N—um
kraj nolský.

nolé, noólle, noluř nechtíti; alci n.
někomu nepřáti; noli (—te) credere
nevěří(-te)!

Nomas, adis, m. f. [ř.] pastýř, ko
čovník; v plur. Nomades kočovní
národové, zvl. Numidové.

nomen, inis, m. 1. jméno, název;
n. alci dare, indere, (im-)ponere
jméno dáti, pojmenovati; nomenmi
hi est (Gaio, Gaius) jmenuji se G.;
nomen dare, profiteri přihlásiti se
k něčemu (k vojenské službě, do
kolonie a pod.); nomen accipere za
psati, nominejménem, podle jména;
předejmení, jméno rodu, příjmení;
rod n. Fabium; národ n. Romanum;
společenská třída n. servorum; jmé
no dlužníka, dlužník, dluh; appellare
algm de nomine pohnati na soud pro
dluh; exigere m. vymáhati dluh;
tollere nomina de tabula dluhy vy
mazati. 2. pouhé jméno; slavné,
dobré jméno; příčina, záminka; otii
nomine pod záminkou míru; *meo
nomine k vůli mně, eo nomine z té
příčiny.

němenelátor, oris, m. (calo) jmeno
vatel — otrok. :

tnomenclátira, de, f. označeníjmé
nem, seznam jmen, názvosloví.

Momentum, ř, n. město sabinské sv.
od Říma; Nomentánus3. nomentský;
N—um,T,n.statek u Nomenta.

nominátim jmenovitě, jménem, vý
slovně.

něominátio, onis, f. jmenování
úřad.

nominoě 1.—1. jmenovati, nazvati,
v pass. zváti se, slouti. 2. jménem
uváděti, zmiňovati se o někom.
3. s dvěma akus. (v pass. 2 nom.)
jmenovati někoho něčím, navrhnou
ti k jmenování. 4, udati, obžalovati;
nominátus 3. známý, slavný.

nomisma atis, n. [ř.] mince, peníz.
něn ne, nikoli; non invitus ne nerad=

rád, a pod. litotes; non homo= nemo,
non nemo leckdo, non nihil leccos;
non umguam= numguam,non ullus=
nullus a pod., nemo non každý,
všichni; nunguam non vždy a j. v.
non vero opravdu ne; non ita nikoli;
non guod (guo) ne proto, že (by),
non denigue ba ani.

Nónae, drum, f. pátý (sedmý) den
v měsíci.

nonágintá devadesát; nondgesimus3.
devadesátý; nonágiesdevadesátkrát.

něonánus (miles) vojín deváté legie.
non-dum ještě ne.
nongenti 3. devět set.
non-ne zda ne? ne-li?
non-némo mnohý, leckdo.
non-nihil trochu, poněkud.
non-nůllus 3. ne nepatrný, dosti

značný; v plur. někteří, několik.
non-nunguam někdy, leckdy.
nonus 3. devátý; nona, ae, f. devátá

hodina.
Nóricus 3. norický; N—um,

země mezi Dunajem
Drávou.

norma, ae, f. 1. pravoúhlý trojúhel
ník j. měřítko. 2. pravidlo, předpis.

normális, e 1. angulus pravý úhel. 2.
*pravidelný, normální.

nos my.
*noscitabundus 3. poznávaje, -ící.
něscito 1. znamenati, pozorovati;

poznávati.
něsco, nov7, noótum3. poznávati, u—,
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rozsuzovati; noví znám, vím, roz
umím.

noster, nostra, nostrum 1. náš; amor
noster a) láska naše. b) k nám; přítel,
našinec; nostrřv plur. našinci.2. příz
nivý, šťastný Mars, numen, loca.

nostrás, atis náš, našinec.
nota, ae, f. 1. známka, značka, znak,

znamení, poznámka, poznatek. 2.
písmeno,v plur. dopis, list. 3. kárné
znamení, důtka, pohana (censorská),
výtka, pokárání; ráz, druh, značka
(vína).

notábilis, e význačný,patrný, paměti
hodný.

notárius, iř, m. rychlopisec; *tajem
ník, písař, notář.

notátió, onis, f. 1. vyznačení, pozna
menání, za—, censorská důtka; n.
iudicium volba. 2. charakteristika
vitae; etymologie.

noteč, — 2. býti znám.
nětěsco — — 3. státi se známým.
nothus, 7,m. [ř.] levoboček, míšenec;

adj. nepravý.
nětič, onis, f. vědomí, vyšetřování,

zkoumání, důtka; představa, pojem.
notitia, de, f. známost, slavná pověst;

znalost, vědomí, představa; *značka |
„etiketa““.

notó 1. a) označovati, poznamená
vati, za-—, napsati. b) pozorovati,
v mysl si vštípiti. c) důtku uděliti,
pokutovati, kárati.

1. notus (notos), T, m. [ř.] jižní vítr;
vítr vůbec.

2. notus 3. známý, obyčejný; špatně
známý, zlopověstný; chvalně známý,
slavný.

novácula, ae, f. břitva, nůž.
novális, e nově zoraný; n—is, is,

f.=n—e, is, n. úhor, role.
novátrix, icis, f. obnovitelka,
nově (superl., novissimě) nově, ne

dávno, posledně.
novellus 3..nový, mladý;, mladistvý;

nově osázený, posázený, nově dobytý.
novem devět.
november, bris, m. listopad.
novem-diális, e devět dní trvající;

devátého dne konaný.
novění 3. po devíti; n—a terga boum

devět.
Novensides, Nověnsilés, ium m. (di)

bohové přijatí od Římanů z ciziny.

noverca, ae, f. macecha.
novercális, e macešský, nepřátelský.
novícius 3. nový, nováček; n—iř

(servi) noví otroci; n—ia, orum, n.
novoty.

novié(n)s devětkrát.
novitás, dtis, f. 1. novost, novota,

nový zjev. 2. neobyčejnost, zvlášt
nost. 3. nové šlechtictví.

novo 1.a) obnovovati; n. pugnam
znovu se dáti do boje; n. animum
osvěžovati; agrum zorávati; nově
tvořiti, hotoviti tela, verba; 2. měni
ti, přetvářeti naturam; res novare
novoty zaváděti, pokoušeti se o pře
vrat.

novus 3.: 1. a) nový, čerstvý; n. annus
počátek roku; n—umver jara a pod.;
n.anguis omlazený; n. miles nováček;
novae tabulae nové dlužní úpisy;
tabernae nové krámy směnárníků;
novum, 7, n. novota, novinka; novis
rebus studere usilovati o státní pře
vrat. b) nevídaný, nezvyklý, ne
obyčejný, zvláštní, podivný, nezku
šený; homo novus nový šlechtic, po
výšenec. 2. novissimus 3. a) čas. nej
mladší; poslední. b) míst. krajní,
nejzazší, poslední; n—um agmen=
novissimizadní voj; n—um naposledy.
*Praga Nova Nové město, VetusStaré.

nox; noctis, f. 1. noc; dies noctesgue
ve dne v noci; multa nocte pozdě
v noci, prima nocte se soumrakem;
(de) media nocte o půlnoci, 2. spá
nek, smrt, tma, temnota, zapome
nutí; Nox bohyně noci.

noxa, ae, f. škoda, vina, provinění,
trest. ,

noxia, de, f. vina, provinění.
noxius 3. škodlivý; vinný, trestný;

n—iT, iórum, m. vinníci.
nubecula, ae, f. mráček.
nuůbes, is, f. 1. mrak, oblak. 2. hejno

volucrum, množství, spousta. 3. smu
tek, temnota.

nůbi-fer, a, um mrak nosící.
niůbi-gena, ae, m. z mraku zrozený,

syn mraku (kentauři).
nůbilis, e dospělá, na vdávání virgo,

filia; n—es anni léta dospělá (do
spělosti).

nůbilus 3. a) zamračený, mraky no
sící; zachmuřený; tmavý; n—a,orum,
n. mraky. b) nepříznivý, smutný.



niibě, psř, ptum 3. vdáti, provdati se
alci; filiam nuptum dare, collocare
dceru provdati; nůpta, ae, f. ne
věsta, choť.

Nůceria, ae, f. městečko v Kampanii;
Nůcer'nus 3. nucerijský.

nuc(-u)-leus, 7, m. ořech, jádro.
nudius (—nunc[est] dies) tertius jest

to třetí den, předevčírem; n. deci
mus tertius před 12 dny.

niůdě 1.: 1. obnažiti, svléci; n. muros,
castra zbaviti obránců, agros zpusto
šiti, messesvymlátiti; zbroj padlému
odníti; zbaviti, oloupiti algm alguď
re. 2. prozradití, odhaliti, consilium.

nůdulus 3. holoučký.
nůdus 3. 1. a) nahý, polonahý, ne

oděný, nekrytý; pedes n—i7, bosé.
b) neozbrojený dextra, terga; nudo
corpore pugnare bez štítu; nepohřbe-=
ný; nudus aetheris axis širé nebe. 2.
holý, zbavený, prostý něčeho algud
re; n—a veritas pouhá; n—? capilli
nezdobené; *nůdě prostě, pouze.

nůgae, drum, f. tretky, hlouposti;
konkr. šprýmař, šašek; nugas ago
žertuji, vtipkuji.

niůgátor, oris, m. šprýmař, šašek.
nigátorius 3. ničemný,daremný.
niůgor 1. žerty tropiti, tlachati.
niůllus 3. a) žádný, subst. nikdo; vir

nullis litteris nevzdělaný; nullo ordine
bez pořádku; nullo custode beze
strážců a pod.; nullus est není ho.
b) bezvýznamný, nicotný vita. c) nic
mortui nulli sunt.

nullus-dum dosud žádný.
num zda(-li), což.
Numa, de, m. král římský.
Numantia, ae, f. město v Hispanii

u pramenů Duera; Numantinus 3.
numantský; N—iní Numantští.

niimen, inis, n. (nuo) 1. pokyn, roz
kaz, vůle, zvl. božská. 2. moc, po
moc působení bohů; božstvo. 3.oslo
venícísaře (asi „„veličenstvo““).

numerábilis, e spočítatelný.
numerátio, onis, f. počítání, vyplá

cení.
numerátus 3. vyplacený, hotový pe

cunia, dos; n—um, T, n. hotové
peníze; in n—o v hotových penězích.

numero 1. a) čítati, po—, s—, vy
platiti dotem, pecuniam; b) čítati
k něčemu, pokládati zač; in primis
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(mezi); inter viros optimos; niillo
loco n. za nic nepokládati.

*numerositás, dtis, f. velký počet,
množství.

numerosus 3. a) četný. b) rhythmic
ký, zpěvný.

numerus, 7, m. 1. a) část, člen. b)
rhythmus, stopa, rozměr, nápěv;
gravis n. hexametr, impares n—i
elegické distichon. 2. a) číslo, po
čet, postavení, poměr; impar n.
liché číslo; numerum deferre počet
udati; ad n—um v plném počtu;
n—Teburnř kostky. b) pouhé číslo;
množství frumenti, vini; voj. oddíl,
četa, mužstvo, posádka; ducere algm
in n-—ohostium pokládati za nepříta
le; in n—um (—©) deorum referre,
ponere počítati k bohům; parentis
numero algm colere jako otce.c) váž
ný důvod; vážnost in alguo numero
esse.

Numřicius, 7, m. říčka v Latiu.
Numida, ae, m. Numid, adj. numid

ský; Numidiu, ae, f. Numidie (nyn.
Alžír); Numidicus 3. numidský.

tnumisma (nomisma),atis, n. peníz,
mince.

Numitor, oris, m. 1. král albský.
2. Rutul.

nummárius 3. a) peněžní; res n—ia
peněžnictví; lex proti penězokazům.
b) podplacený iudices.

nummátus 3. bene n. bohatý.
tnummulárius, 7, m. penězoměnec.
nummulus, 7,m. penízek, něco málo

peněz.
nummus, 7, m. 1. peníz, mince, zví.

sestercius; v plur. peníze. 2. ne
patrný obnos, „,haléř““.

num-(nun-)guam nikdy.
nunc 1. nyní, dnes, za nynější doby.

2. nunc—nunc brzy—brzy, hned—
hned.

nuncupátio,onis, f.slavnostní proslo
vení, blahopřání.

nuncupo 1. a) slavnostně něco vy
hlásiti; vóta konati slavnostní mod
litbu; prohlásiti, algm heredem za
dědice. b) jmenovati, prohlašovati
zač.

nundinátio, onis, f. obchod, —ování.
nundinor 1. a) obchodovati, (vy-)

čachrovati. b) četně se shromaž-=
dďovati.
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nundinus 3. (nonus dies) na devátý
den připadající; nundinae, árum, f.
den trhový, trh; obchod, prodej;
trinum nundinum doba mezi 3 dny
trhovými (vždy po 8 dnech), t. j.

Zadní.
nuntia viz nuntius.
nuntiátič, ónis,f. oznámení, vyhláška.
nuntio 1. ohlásiti, zvěstovati, zprávu

podati; n. salutem vzkázati pozdrav;
nuntiato po zprávě.

nuntius 3. oznamující, zvěstující;
nuntius, iT, m. a) posel, per n—um
po poslu. b) zpráva, poselství;
nuntia, age,f. poselkyně.

nijper nedávno, kdysi, před časem;
nůperrimě zcela nedávno.

niptiae, drum,f. sňatek, svatba;n—as
coniungere sňatek uzavříti.

niůptiális, e svatební.
nurus, ús, f. snacha, mladá paní.
nusguam 1. nikde; nikam, odnikud.

2. nikdy.
nůto 1. a) hlavou kývati, kývati se.

b) kolísati, býti nerozhodnut.
niůtricius, iT, m. vychovatel.
nůtricor 1. živiti, pěstiti.

niůtrTcula, ae, f. kojná, pěstounka.
nijtrimen, inis (—mentum, 7, n.)

potrava, výživa.
nůtrio 4. a) živiti, ploditi, nésti.

b) pěstiti, udržovati v dobrém
stavu. c) vychovávati, podporovati.

tniůtritor, oris, m. živitel, podpo
rovatel.

nitrix, icis, f. kojná, chůva, pěstoun
ka.

nůitus, iis, m. 1. pokyn, posunek.2.
rozkaz, vůle, svolení; ad nutum podle
rozkazu, na pokyn. 3. sklon, tíže.

nux, nucis, f. ořech; plod s tvrdou
skořápkou; *přen. jádro.

Nyctelius, iř, m. příjmí Bakchovo
(v noci slavený).

Nycteus, 7, m. myth. král boiotský;
Nycteis,idis,f. dcera N-ovaAntiope.

nympha, ae (—€, €s), f. [ř.] 1. dívka,
nevěsta, mladá paní. 2. nymfa, vodní
víla.

Nysa, Nyssa, ae, f. město a hora
v Indii; Nyýseus3. Nýsius 3. nysijský
(Dionysos). Nýseides, Nysiadés, um,
f. nysejské nymfy; Nysigena, ae, m.
v Nyse zrozený.

©
1. O zkratek — omnis; I. O, M.

luppiter Optimus Maximus.
2. 6 —6,ach! vyjadřuje podiv, radost,

zármutek.
Oaxes, is, m. řeka na Krétě; Oaxis,

idis, f. krétská.
ob předl. s akus. 1. míst. před ob oculos

versari. 2. účel: pro, k vůli; ob rem
se zdarem. 3. příč. pro, za; ob eam
rem proto, guam ob rem pročež.

obaerátus 3. zadlužený; subst. m.
dlužník.

ob-ambuló 1. procházeti se, obchá
zeti, choditi sem tam.

ob-armě 1. ozbrojiti.
ob-aró 1. vzdělávati pole, zorávati.
obdo, didr, ditum 3. a) postaviti proti

něčemu, vystavovati čemu. b) dáti
kolem, zavříti.

obdormičo 4. = obdormisco — — 3.
usnouti (zemříti).

ob-důico, xT,ctum 3. a) kolem něčeho,
před něčím vésti; nubes caelo ob

ductae zahalující nebe; obductus 3.
zasmušilý, zachmuřený. b) potáh
nouti, pokrývati; dolor ob. skrytá,
luctus zatajený, cicatrix zacelená. c)
venenum ob. vyplti.

obductió, onis, f. zahalení.
ob-důrěsco, důruj — 3. ztvrdnouti,

zatvrditi se.
ob-důró 1. vytrvati.
ob-eo, Tre, ir, itum 1. jíti; zajíti, ze

mříti. 2. a) přech. obejíti, projíti,
procestovati; navštěvovati, choditi
po Siciliam, oppida; dosáhnouti; le
movati, obkličovati; oculisalgm obire
zrakem měřiti. b) ob. munia zastá
vati úřad(y); sacra, officia konati,
vykonávati; pericula, labores pod
stupovati; vadimonium, diem (lhůtu)
dodržeti; obire supremum diem,
mortem zemříti; *obřre comitia im
periř účastniti se říšských sněmů.

ob-eguitóo 1. jezditi k něčemu (ad),
kolem nečeho agmini.
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ob-erró 1. blouditi po něčem, kolem
čeho tentoriis; přehmátnouti $e.

oběsus 3. (edo) dobře živený, vypa
sený, tučný; naběhlý; tupý.

obex viz obiex.
ob-iaceč, u! —2. ležeti před, naproti

pedibus.
*obiecti“, ónis, f. námitka, výtka,

hana.
ob-icič, iecř, jectum 3. (iacio) 1. před

hoditi, nubem alci zahaliti v mrak.
2. postaviti naproti něčemu, scutum
nastaviti, portas zavříti, vallum na
proti zříditi; (v šanc) vydati, vysazo
vati periculis; se ob., pass, postaviti
se, vrhnouti se proti hosti; vyskyto
vati se. 3. předhazovati = vyčítati,
vytýkati; předkládati (i chvalně).

obiectátio, onis, f. výčitka.
obiectó 1. (iacto) nastavovati, caput

fretis ponořovati; (v šanc) vydáváti,
vyčítati.

tobiectum, 7, n. 1. = obiectio, (zvl.
v plur.). 2. *předmět (mluvn.).

1. obiectus 3. naproti ležící, (v šanc)
vydaný; obiecta, orum, n. věci za
vinu kladené.

2. obiectus, is, m. nastavení; poloha,
postavení (naproti něčemu).

obiex, icis, (obex). m. závora, hráz,
překážka.

ob-iráscor, řrátus sum 3. rozhněvati
se alci.

ob-iter, cestou, příležitostně, mimo
chodem.

ob-itus, is, m. (eo) západ, zánik, zni
čení, smrt.

obiurgátio, onis, f. domluva, výtka.
obiurgátor, oris, m. hánce.
obiurgo 1. kárati, výtky činiti.
*obláta, ae, f. oplatka, hostie.
*oblátio, onis, f. obět, dar, hosti ;

podání, nabídnutí.
oblectámen, inis, (—mentum, ř),n.

zábava, potěcha.
oblectátio, onis, f. zábava, požitek.
ob-lectó 1. a) baviti, těšiti. b) pří

jemně tráviti, krátiti si otium.
ob-lido, sř,sum 3. stisknouti, umačkati.
obligatióo, onis, f. závazek.
ob-ligó 1. a) svázati, pod—, za—,

ob—, spoutati, -upoutati, tamylo
moukou zahustiti. b) zavázati foe
dere, sacramento. c) do zástavy dáti,
fidem zaručiti.

ob-limo 1. bahnem zaplaviti; pro+
marniti.

ob-lino, levř, litum 3. a) potříti, na—,
naplniti. b) přen. přeplniti, po
skvrniti.

obligue stranou, nepřímo.
obliguo 1. šikmo postaviti, oculos

úkosem hleděti; se strany vraziti,
na stranu česati a pod.

obliguus 3. a) šikmý, kosý; napříč
jdoucí, postranní; ab o—0, in, per
o—umstranou, se strany. b) skrytý.

ob-litesco, lituř —3. (lateo) skrýti se.
ob-littero 1. vymazati, s—, zapome

nouti; oblitteratus 3. zaniklý.
oblivie, onis, f. zapomenutí; lex o—is

amnestie; dare o—nířnechati upad
nouti v zapomenutí; zapomětlivost.

obliviosus 3. zapomětlivý, zapome
nutí působící.

oblivřscor, oblřtussum 3. zapomínati
(gen. akus.), nedbati něčeho pudoris;
oblitus 3. zapomenutý.

oblivium, iř, n. (plur.) zapomenutí.
ob-longus 3. podlouhlý..
ob-loguor, locitus sum 3. a) odmlou

vati, do řeči skákati. b) zpěvem do
provázeti.

ob-luctor 1. namáhati se, zápasiti.
obmittó = omitto.
ob-móolior 4. k obraně postaviti, za

tarasiti, ucpati.
ob-murmuro 1. šuměti do něčeho.
ob-miitesco, můtuř — 3. oněměti,

umlknouti, přestati.
ob-nátus 3. vzrostlý z něčeho, na

něčem.
ob-nitor, niíxussum 3. opříti se (algua

re); odporovati.
obnřxus 3. vytrvalý, houževnatý;

lovný, odhodlaný.
obnoxie bázlivě, poníženě.
ob-noxius 3.a) vinný,trestný, trestu

hodný. b) podrobený, poddaný, po
slušný, libidini propadlý; pax ob-ia
zbabělý mír; závislý na někom,zá
vazky mající, podléhajicí corpus
mortis; obnoxiumest jest nebezpeč
no.

ob-nůbilus 3. temný, tmavý.
ob-nabo, psř, ptum 3. zahaliti, za

stříti, pokrýti.
obnuntiáti“ 7 is, f. ohlášení. zlých

znamení.
ob-nuntióo 1. zlé znameníohlásiti.
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oboediens, entis poslušný, povolný.
oboedientia, ae, f. poslušnost, po

volnost.
oboedio 4. (audio) sluchu dopřáti,

poslouchati alci.
obolus, 7, m. obolos, řecký peníz,

1, drachmy.
ob-orior, ortus sum 4. vzniknouti,

povstati, objeviti se; lacrimae obor
tae sunt vytryskly, lacrimis obortis
se slzami v očích.

ob-répo, psř, ptum 3. připlížiti se;
nepozorovaně vniknouti in animos,
dotříti se ad honores.

ob-rigescó, riguřT— 3. ztuhnouti,
ztrnouti, ustrnouti.

ob-rogo 1. zákon (legi) rušiti, podati
návrh na zrušení.

obr-u8, ruř, rutum (ruiturus) 3. a) za
sypati, potopiti, za—, pokrýti,
k zemi sraziti; zahrabati, se vino ob.
přeplniti se. b) zasypati, ob— vitiis,criminibus;numero| překonávati;
obruř aere alieno tonouti v dluzích.

obrussa, ae, f. čištění, zkoušenízlata
(ohněm); čisté zlato.

ob-saepič, psř, ptum 4. plotem obe
hnati, zatarasiti, uzavříti.obscenitás,tis,f.| neslušnost,
oplzlost.

obs-cenus 3. (caenum) 1. ošklivý, ne
čistý; necudný, ovlzlý. 2. zlověstný
omen; obscenum, 7, n. pohlavní úd.

obscůratič, onis, f. zatmění, za
temnění.

obscůritás, atis, f. temnost, nejas
nost; nízkost „neznámost.

obscůro 1. a) (temnotou) zahalovati,
zatemňovati, skrývati. b) nezřetel
ným činiti, zatajovati. c) v zapome
nutí uvésti, zatlačiti.

obscirus 3. a) temný, kalný; o—um,
7, n. temno, —ta. b) tajný, zastrče
ný, uzavřený. e) nejasný, tajemný,
nejistý, nesrozumitelný. d) ne
známý, nízkého stavu.

obscecrátio, onis, f. zapřisahání,vzý
vání, veřejná modlitba.

ob-secro 1. (sacer) zapřisahati, pro
siti.

ob-secunděo 1.
přízniv.

ob-seguěns, entis povolný, poslušný.
obseguentia, povolnost, poslušnost.
obseguium, i7, n. povolnost, posluš

podporovati, býti

nost, projev přízně, úslužnost;
desiderii vyplnění žádosti.

ob-seguor, secůtus sum 3. a) býti po
volný, poslouchati alci. b) oddávati
se studiis „cupiditati. c) *slíbiti po
slušnost, holdovati.

1. ob-seró 1. (sera) závoru zastrčiti.
2 ob-serč, sevř, situm 3. osévati;

obsitus 3. posetý, posázený, po
krytý; zarostlý; o. aevo bohatý lety.

ob-serváns, antis dbalý, vážícísi.
observantia, ae, f. pozornost, úcta,

+poslušnost.
ob-servátič, onis, f. pozorování,

přesnost.
observátor, oris, m. pozorovatel,

*člověk dbalý.
observito 1. pilně pozorovati.
ob-servě 1.: 1. pozorovati, vnímati,

číhati na něco algd; animo obser
vatur tane na mysli; hlídati, počítati.
2. zachovávati, plniti, šetřiti čeho:
leges, signa, ordines 3. ctíti, vážiti
si algm.

ob-ses, idis, m. f. rukojmí, ručitel,
záruka.

obsessió, onis, f. obležení.
obsessor, oris,m. oblehate!; obyvatel.
ob-sideo, sedř, sessum 2. a) seděti

při (na) něčem. b) zaujímati, po
krývati, míti obsazeno. c) obklíčiti,
obléhati, svírati; v tíseň uváděti.
d) číhati na něco: stuprum, rostra
(na řečníka).

obsidi(-on-)ális, e obléhací; ob. corona
za vyproštění z obležení.

obsidio, onis, f. obležení, obklíčení;
tíseň, nebezpečí.

obsidium, iř, n. obležení, záruka,
rukojmí.

obsido, sedř, sessum 3. obsaditi, na
sebe vzíti.

„ob-signátor, óris, m. svědek při zá
věti, pečetitel, podpisovatel.

ob-signo 1. pečetí opatřiti, zapeče
titi, potvrditi.

ob-sistó, stiř .— 3. v cestu, na odpor
se postaviti.

tobsolefacio, fec7, factum 3. opotře
bovati, zkaziti.

obsole-f16, fieri, factus sum významu,
platnosti pozbývati.

obs-olesco, olev? — 3. opotřebovati
se, zastarati; ceny pozbýti, vyjíti
z obyčeje.
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obs-olétus 3. obnošený, ošumělý,
sešlý; opotřebovaný, všední, bez
cenný.

*obsoóonátoria, ae, f. (ars) umění ku
chařské.

obsonium;iT, n. [ř.] příkrm, zákusek.
obsóně 1. [ř.] potraviny nakupovati.
*obstáculum, F, n. překážka,
obstetrix, Icis, f. (ob-sisto) porodní

asistentka (bába).
obstinátió, onis,f. vytrvalost, stálost,

pevné zásady; tvrdošíjnost.
obstinátus 3. pevně odhodlaný, vy

trvalý; neústupný, tvrdošíjný.
obstině 1. pevně si um(niti, na něčem

trvati.
obstipěescó — obstupesco.
obstípus 3. skloněný, sklopený.
ob-stě, stitř — 1. v cestu se stavěti,

překážeti, vaditi.
ob-strepó, uř—3. a) šuměti, zvučeti,

zníti u něčeho, něčemu vstříc. b) do
řeči skákati, překřikovati, po-—,
alci. c) překážeti.

ob-stringo, nxf, ctum 3. a) zavázati,
spoutati, spínati. b) zavázati (si)
donis, iure iurando. c) zaplésti do
něčeho scelere; tfidem obstringere
zavázati se slovem.

obstrůctio, onis, f. uzavření.
obstrůdě — obtrudo.
ob-struě, strůxř, strictum 3. a) vy

stavěti (naproti něčemu), zasta
věti. b) zatarasiti, uzavříti, zacpati;
iter zastaviti.

obstriisus 3. lemovaný.
ob-stupe-facio,fécř —3. (pass. —fió)

v úžas uvésti; omámiti, omráčiti.
ob-stupěscě, stupuř — 3. užasnouti,

ztrnouti.
ob-sum, esse, fur — škoditi, býti na

škodu.
ob-su6ě, uř, itum 3. zašíti.
ob-surděsco, surdur — 3. pozbýti

sluchu, ohluchnouti.
ob-tegó, téxI, těctum 3. pokrýti, za—,

zatajiti; chrániti.
obtemperáti6, onis, f. poslušnost.
ob-ťemperč 1. poslouchati, býti po

slušen alci.
ob-tendo, tendT,tentum 3. a) naproti

rozestříti, prostříti, natáhnouti. b)
přen. za výmluvu uváděti, předstí
rati něco.

obtentus, is, m. prostření, rozestře

ní; zakrytí, rouška; záminka, *žá
dost, naléhání; ochrana.

ob-tero, trivř, tritum 3. a) rozmačkati,
zašlapati, po—, potříti, zničití. b)
zlehčiti, významu ubrati.

ob-testáti6, onis, f. zapřisahání,slav
né vzývání.

ob-testor 1. a) za svědka bráti, do
volávati se někoho. b) zapřísahati,
snažně prositi.

ob-texGo, uf, textum 3. pokrývati.
ob-ticeésco, ticur — 3. umlknouti.
ob-tineč, tinuř, tentum 2.: 1. držeti,

zaujímati, míti v držení, obsazeno:
Italiam, spatium, ripam; obt. ma
gistratum zastávati, locum proverbii
míti platnost. 2. podržeti, u—,
uchovati, do—, obhájiti. 3. doká
zati, způsobiti, dostati, dosíci, na
býti; rem, litem obtinere zvítěziti,
vyhráti při. 4. míti platnost.

ob-tingóo,t:gř —3. dostati se, připad
nouti; přihoditi se.

ob-torpěscě, torpur — 3. ztrnouti.
ob-torgueč, tors!, tortum2. skroutiti,

za—, stočiti.
obtrectátič, onis, f. zlehčování, ne

přízeň, závist.
obtrectátor, oris, m. z'2hčovatel,zá

vistník.
obtrectě 1. (tracto) prac-vati proti

někomu, sočiti, zlehčovati algm. alci
(rei); obtrectárunt inter se byli si soky.

ob-trůdě, sf, sum 3. vraziti, naraziti.
ob-truncó 1. ořezati, osekati, zabíti,

pobíti.
ob-tundo, tůdT,ti(n)sum 3. a) rozbíti,

otupiti. b) zeslabiti, zmírniti, vocem
zlomiti; obtěžovati; obtiď(n)sus 3.
tupý, slabý, hloupý; bezcitný.

ob-turbó 1. a) zkaliti. b) ve zmatek
uvésti, rušiti.

ob-tůrě 1. zacpati, ucpati.
obtiitus, iis, m. (tueor) pohled, zrak,

pozorování.
ob-umbró 1. a) stínem pokrýti, za

stíniti. b) přen. zatemniti, zatajo
vati, chrániti.

ob-uncus 3. zakřivený.
ob-iistus 3. opálený.
ob-vallo 1. náspem obehnati.
*obvělo 1. zahaliti, chrániti.
ob-venió, věnř,ventum 4. a) dostaviti

se. b) přihoditi se, nahoditi se, na
stati. c) někomu připadnouti.
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*obventió, onis, f. důchod, zisk.
ob-versor 1. a) sem tam se pohybo

vati, ukazovati. b) tanouti animo,
ante oculos; jeviti se,

ob-verto, vert?, versum 3. obrátiti
proti (k) něčemu; v pass. obrátiti
se, přikloniti se.

ob-viam vstříc, naproti; ob. fieri alci
setkati se s někým; obviam ire dlci
(rei) vstříc jíti; naproti se stavěti;
přítrž učiniti, zameziti.

*obvio 1. alcui setkati se s někým.
obvius 3. a) naproti jdoucí, v cestě

stojící; ob. fio alci setkávám se s ně
kým. b) po ruce jsoucí. c) vydaný,
vystavený furiis; ochotný, laskavý.
d) *vyskytující se, obvyklý.

ob-volvo, volvř, volůtum 3. zahaliti,
obaliri, zakrývati.

ob-c...—=occ...
oc-caecó 1. oslepiti, za—, zakrýti.
oc-callésco, calluř — 3. tvrdnouti;

pozbýti citu.
oc-cano, uř — 3. zatroubiti.
occásio, ónis, f. (occido) příležitost;

per o—em, o—e data, oblata při
vhodné příležitosti; *podnět, pří
čina.

oc-cásus, iis, m. západ; zánik, pád,
smrt, záhuba.

occáti6, onis, f. vláčení.
oc-cidens, entis, m. (sol) západ.
occidio, onis, f. pobití, zničení.
1. oc-cido,cidř,casirus 3. (cado) 1.pa

dati, zapadati. 2. padnouti, zahy
nouti, zaniknouti.

2. oc-cidě, cidř, cisum 3. (caedo) 1.
k zemi sraziti, zabíti, pobíti, usmrti
ti. 2. mučiti, nešťastným učiniti.

occiduus 3. zapadající, západní, smrti
blízký.

oc-cino, uř — 3. (cano) výstražně
zpívati, krákorati.

oc-cipio, cepř, ceptum 3. (capio) začí
nati, podnikati, magistratum na
stoupiti.

occipitium, 7, n. záhlaví, tý!.
occisio, onis, f. zabití, vražda.
occisor, oris, m. vrah.
oc-cliido, sř, sum (claudo) zavříti.
occo, 1. vláčeti (na poli).
oc-cubě, uř, itirus 1. mrtev ležeti.
oc-culcóo 1. rozšlapati.
oc-culó, culuř, cultum 3. (celo) skrý

vati, za—, zatajiti.

occultátič, onis, f. skrývání (se), za
tajování.

occultátor, oris, m. skryvač, přecho
vavač.

occulto 1. skrývati, tajiti.
occultus 3. a) skrytý, tajný, nepozo

rovaný. b) přen. (člověk) v sebe
uzavřený; odii, consilii skrývající;
0—a, Orum,n. skrytá místa, tajnosti.

oc-cumbó, cubuř, cubitum 3. pod
lehnouti, zemříti, (mortem) býti
zabit.

occupátio, onis, f. obsazení, zaujetí
něčeho; zaměstnání.

occupátus 3. zaměstnaný.
oc-cupo 1. (capio) 1. a) obsaditi, zaujmoutiloca| superiora;naplniti

urbem dedificiis; přepadnouti, chy
titi, zmocniti se regnum, naves. b)
přen. připadnouti, zachvátiti timor
exercitum; zaměstnávati, pecuniam
uložiti. 2. pospíšiti si, předstihnouti,
předejíti, dříve něco učiniti; occu
pant bellum facere dříve počnou
válku.

oc-curro, curri, cursum 3. a) vstříc
běžeti, jíti, potkati, setkati se hosti
bus, Caesari; naskytnouti se, vy
skytnouti se (cestou), objevovati se
nulla arbor occurrit. b) nepřátelsky
udeřiti, naraziti na někoho signis.
c) namanouti se, býti při něčem,
dostati se do něčeho, proelio, in
aliam civitatem, in bellum. d) na
mítati, odporovati consiliis, dictis.
e) předejíti, zameziti něco consiliis,
vyhověti exspectationi.f) objeviti se,
tanouti, oculis před očima; in men
tem mihi occurrit přichází mi na mysl.

occursátio, onis, f. přicházenívstříc,
blahopřání.

*occursito 1. — occurso 1.
„occursó 1. jíti naproti, potkávati,

blížiti se, napadati, útočiti alci; p.
animo na mysl přicházeti.

occursus, js, m. běžení naproti. při
běhnutí, setkání.

Gceanicus 3. oceánský, mořský.
Oceanus, 7, m. okeán, proud zemi

obtékající; bůh mořský, otec oke
anoven (Oceanitis, idis, f.) [ř.].

ocellus, 7, m. očko; přen. „,perla,
klenot““.

*ocimum basilicum garyophylla
Rum drobná bazalka hřebíčková.



čclor 241 of-fendo

ocior,superl.ocissimus| hbitější,(isg.)voňavky,vonnémasti,ka
rychlejší. didlo. 2. čich, větření, tušení.

ociter, ocius, ocissime rychle, hbitě,
hned.

ocrea, ae, f. holeň, holinka.
ocreátus 3. holeněmi opatřený.
toctagonos, 7,m. osmiúhelník (i adj.).
Octávius,i7 rod římský;ženy Octávia,

ae, f.; od toho tvořeno příjmení
Octavidnus, T.

octávus 3. osmý, o—um po osmé.
octiduum, 7, n. doba osmi dní.
octiés osmkrát.
octingenti 3. osm set.
octingentěsimus 3. osmistý.
octi-pes, edis osminohý.
octó osm.
october, bris, m. říjen.
octogenárius 3. osmdesátiletý.
octogení 3. po osmdesáti.
octogěsimus 3. osmdesátý.
octogiés osmdesátkrát.
octogintá osmdesát.
octo-iugis, e osmispřežní, osm.
octóní 3. po osmi.
octophoros, on [ř.] osmi nosiči ne

sený; o—on, 7, n. nosítka nesená
osmi nosiči,

octu-plicatus 3. osmeronásobný.
octuplus 3. osminásobný; o—um, 7,n.

osminásobná částka, —4ápokuta.
octussibus (octoassibus) za osmassů.
*oculáris, e oční; o. léns čočka pro

oko, okulár.
oculeus 3. okatý.
oculus, 7, m. 1. oko; cernere oculis

na vlastní oči; in o—Is, ante o—ós
před očima, res ante o—0s posita
est jest jasná; in o—řsesse alci oblí
ben býti u někoho. 2. zrak. 3. očko,
pupen; oculosserere roubovati, ště
povati. 4. nejmilejší, nejvzácnější
věc.

odi, odisse míti odpor, nenáviděti;
nedbati čeho, nestáti o něco (algm,
algd).

odiósus 3. nenáviděný, protivný, od
porný, obtížný.

odium, iř, n. 1. nenávist, záští, ne
libost; (in) odio esse býti nenáviděn;
o—um tyranni proti tyranovi,
vestrum vaše i proti vám; algm odiis
exercerenenávistí stíhati. 2. odporné
chování, nenáviděná osoba.

odor, oris, m. 1. vůně, zápach, v plur.

odčrátič, onis, f. čichání.
odorátus, is, m. čichání,čich (smysl).
odori-fer, a, um vůni šířící, vonný;

voňavky vyrábějící.
oděoróo 1. navoněti; o—čtus 3. navo

něný, vonný.
odoror 1. a) vůni čichati. b) čenichati,

větřiti, vypátrati. c) přičichnouti
k něčemu.

odorus 3. vonný; větřící.
Odrysae, drum, m. cthrácký kmen

Odrysové; Odrysius3.thrácký, O—i7
orum, m. Thrákové.

Odyssea, ae, f. Homerova Odysseia.
Oebalus, 7, m. král spartský, otec

Tyndarea; Oebaliděs, ae, m. Sparťan,
Oebalovec; Oebalidae. rum, m.
Dioskurové; Oebalis, idis, f. vnučka
O —va Helena. Oebalius 3. oebalský,
spartský; sabinský.

Oechalia, ae, f. město eubojské;
Oechalis, idis, f. Oichalianka, Eu
boianka.

*oeconomia, de, f. správa majetku,
hospodárnost.

oeconomicus, *oeconomus, 7, m.
správce, hospodář (i jako spis Xeno
fontův Oeconomicus).

Oedipus, podis, m. Oidipus.
Oeneus, 7, m. Oineus, myth. král

v Kalydonu; adj. Oeneius 3. Oeneus
3. — Oenides, de, m. Oineovec.

Oenomaus, 7, m. král v Elidě.
Oenoně, €s, f. nymfa fryžská.
oenophorum, 7, n. [ř.] koš na víno.
Oenotrus, i, m. král sabinský; Oeno

trius, Oenotrus3. oenotrijský, italský.
oenus 3. = unus.
*oesophagus, i, m. jícen, požerák.
oestrus, i, m. [ř.] střeček, ovád.
oesus — ůsus.
Oeta, ae (—e, es) f. pohoří Oita ve

střed. Řecku; Oetaeus 3. oitský.
offa, ae, f. sousto, koláč.
of-fendě, fendi, fénsum 3.: 1. a) nara

ziti na něco, vraziti do něčeho algd;
pede offensoklopýtnuv,limine offenso
naraziv na práh; b)vraziti na ně
koho, setkati se s někým, zastihnou
ti někoho, shledati někoho někým
algm; 2. a) utrpěti úraz, neštěstí.
b) přen. uraziti někoho, v pass. ura
ziti se, cítici se uražen. c) vzbuditi
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nevoli, dopustiti se chyby, pochy
biti. d) horšití se pro něco aldgd.

offensa, ae f. 1. naražení, úraz; uráž
ka, závada, pohoršení., 2. nepřízeň,
nepřátelství.

offensio, onis, f. 1. náraz, narážení.
2. nehoda, úraz, nemoc, 3. nepří
zeň, nevole, mrzutost; cum of—ne
civium redire k nevoli se vrátiti.

offensiuncula, de, f. malá nehoda,
urážka.

offensó 1. narážeti, capita hlavami
o zeď.

offensus 3. a) popuzený, nepřátelský.
b) nenáviděný, protivný, nepří
jemný.

of-fero, ferre, obtuli, oblatum 1. vstříc
nésti, podávati, nastavovati dextram,
os; crimen uváděti; přinášeti, při
vésti, poskytnouti praedam, aduxi
lium; se offerre, offerri naskytnouti
se, objeviti se, hostibus postaviti se.
2. nabídnouti munus, pacem; o. fur
tum nabízeti ukradenou věc. 3. pro
kázati, způsobiti něco beneficium,
mortem. 4. vydati (v šanc) se of.
morti, ad mortem (na smrt), caput
periculis.

*officiális, is, m. světský úředník,
učitel, školmistr.

officina, ae, f. (opi-ficina)dílna; sídlo,
škola.

of-fició, fecř, fectum 3. a) postaviti se
proti, vstoupiti do cesty, býti
v cestě, překážeti (v cestě) alci.
b) škoditi, býti na újmu.

*officiositás, atis, [f. úslužnost,
ochota.officiosus| 3.úslužný,ochotný,
dvorný.

officium, if, n. 1. služba, jednání,
práce, úkol; o—ofungi konati; laska
vost, úsluha, zdvořilost; mutua o—a
vzájemné přátelské služby; officia
adhibere ad algm přát. služby proka
zovati, reddere opláceti. 2. úřad,zaměstnání,exseguř| vykonávati.

„3. povinnost, smysl pro povinnost;
praestare of. povinnosti zadost učí
niti, in o—o manere zůstati věrný.
*4, o. divinum služby boží.

of-figó, x7, xum 3. upevniti.
of-firmó 1. upevniti, zatvrditi, ani

mum dodávati si mysli; se of. pevně
se odhodlati; o—atus 3. zatvrzelý.

of-fulge5, s? — 2. vstříc zasvitnouti.
of-fundó, fidř7,fůisum 3. a) líti; sypati

kolem něčeho (alci rei); offundi alci
rozlévati se kolem, zahalovati ně
koho. b) naplňovati, zakrývati algd,

*offuscó 1. zatemniti; zlehčovati.
Ogyges, is (—us, i), m. myth. zakla

datel Théb;, Ogygius 3. thébský.
ohe! hej! stůj! zadrž!
Oileus, ei (-eos), m. král lokridský.
oinos = unus.
olea, ae, f. oliva (strom i plod).
toleáceus = oledgin(e)us.
oleáginus3. olivový.
oleárius 3. na olej.
oleaster, strř, m. divoká oliva.
olens, entis vonný, páchnoucí.
oleo, uř, — 2. a) zápach vydávati, vo

něti, páchnouti. b) (zápachem) pro
zrazovati.

olétum = olivětum.
oleum, 7, n. olivový olej; přen. škola

zápasnická.
olfacio, fec!, factum 3. čichati, vyče

nichati.
olfactus, ús, m. čich.
olidus 3. páchnoucí.
olim kdysi, dávno, jednou, někdy.
*olitio, onis, f. vůně, pach.
olitor, oris, m. zelinář.
olitórius 3. zelinářský, o—um forum

trh.
oliva, ae, f. oliva, strom i plod; rato

lest olivová, dřevo olivové, hůl
z olivového dřeva.

olivetum, 7, n. zahrada olivová.
olivi-fer, a, um olivami bohatý.
olivum, 7, n. olej; přen. zápasiště.
olla, de, f. hrnec.
olli a pod. viz illř.
olor, oris, m. labuť.
olorinus 3. labutí..
olus (holus), eris, n. = olusculum,Ť,

zelenina.
Olympia, ae, f. [ř.] město Olympi .

Olympiacus, Olympicus 3. olympij
ský; O—us pulvis prach na závo
dišti. Olympius = Juppiter. Olympia,
orum, n. závody olympijské, vincere
O—a v závodech ol. zvítěziti; Olym
pium, ir, n. chrám Jova Olympij
ského. Olympias, adis, f. matka
Alexandra Vel.

Olympias, adis, f. [ř.] olympiada,
doba čtyř let.
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Olympionfces, ae, m. [ř.] vítěz
v závodech ol.

Olympus, 7, m. [ř.] hora Olymp,
sídlo bohů, nebe.

Olynthus, 7, f. město na Chalkidice;
OlynthiT, orum, m. Olynťané.

omásum, 7, n. drštka.
omen, inis, n. 1. znamení (věštné),

předzvěst, capere očekávati; r omine
secundo bůh tě provázej! 2. a) zlé
znamení; porta omen habet jest ne
šťastná. b) dobré znamení, blaho
přání. 3. úkon n. zvyk spojenýsauspiciemi,posvátný| obřad,
svatba.

ominóo 1. předpovídati, dobrého přá
ti, verba male ominata zlověstná.

o-mitto, misi, missum 3. a) pustiti;
opustiti. b) vzdáti se čeho, upustiti
od něčeho, pustiti se zřetele alad.
c) pominouti, nezmíniti se o ně
čem.

omni-fer, a, um vše nesoucí.
omni-gena, de (m.) všeliký.
omnino celkem, vůoec, úplně, zcela;

výslovně, ovšem.
omni-paréns, entis vše rodící, matka

všeho.
omni-potens, entis všemohoucí.
omnis, e 1. veškeren, všechen; někdy

v plur. samí: omnes evocati samí vy
sloužilci, omněs triremes samé troj
veslice; subst. omněs všichni lidé,
omnia vše, všecko; pax omnium vše
obecný mír. 2. každý, všecek:
omnis fraus, omne periculum. 3. a)
všeliký, všeho druhu omnis turba.
b) celý oratio, Gallia, insula.

omni-vagus 3. všude pobíhající.
Omphale, es, f. královna lydská.
onager (—grus), grT, m. [ř.] divoký

osel.
onerárius 3. nákladní, navis.
onero 1. a) obtížiti, naložiti, armis

vyzbrojiti; o. algm contumeliis za
hrnouti. b) ztížiti, těžším učiniti,
curas rozmnožiti.

onerosus 3. tižící, obtížný, těžký.
onus, eris, n. 1. břímě, náklad. 2.

přen. tíha, obtíž, břímě.
onustus 3. obtížený, naložený, plný.
onyx, ychis, m. [ř.] onyx; nádobka,

krabička z onyxu.
opácitás, dtis, f. stinnost, stín, stinné

šero.
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opáco 1. stínem zakrýti.
opácus 3. a) stinný nemus. b) stínem

pokrytý vallis, ripa; tmavý.
*opalina, ae, f. nálevník, žijící v ko

nečníku žab.
opella, ae, f. prácička, zaměstnání.
opera, de, f. práce, námaha; činnost,

forensis na foru, veřejná, soudní;
úsilí; operam dare, tribuere rei, po
nere in re, conferre in rem práci,
činnost věnovati něčemu, účastnitl
se něčeho; oleum et operam perdere
práci i čas ztratiti, operae pretium
est stojí za to. 2. práce pro jiného,
služba, pomoc. 3. čas, kdy; deest
mihi opera nemám času ani chuti.
4. konkr. dělník, nádeník, náhončí.

operárius 3. k tělesné práci způso
bilý; subst. m. dělník, nádeník.

toperátio, onis, f. dílo, práce, čin
nost, zřízení.

operculum, 7, n. (operio) víko, zá
klopka.

operimentum, 7, n. pokrývka, víko.
operič, uf, ertum, 4. a) přikrýti, po

krýti, zahaliti, zastříti, b) zatajiti,
zavříti.

operor 1. a) pracovati, býti zaměst
nán, *vykonávatí, působiti. b) ko
nati obět.

operósus 3. a) činný, pracovitý, ně
čím se zaměstnávající. b) pracný,
obtížný; umělecky provedený. c)
námahu působící, stojící.

opertus 3.skrytý; o—um,T,n.skrýše,
tajemství, záhada.

*ophidia hadi.
opi-fer, a, um pomoc přinášející.
opi-fex, icis, m. tvůrce, hotovitel, ře

meslník.
topificium, 7, n. hotovení, tvoření.
Opimius, ii rod římský; Opřmidnus

3. Opimiův.
opilio (aplřlio), onis, m. (ovis) ovčák.
opimus 3.a) žírný, tučný, úrodný,

vypasený. b) bohatý, značný, vý
nosný; spolia opřma bohatá kořist,
zbroj odňatá vůdci nepřátel.

opinábilis, e domnělý, nejistý.
opináti6, onis, f. domnění, domněn

.ka.
opřnátor, oris, m. tušitel, dohado

vatel.
opinio, onis, f. 1. domněnka, mínění,

tušení malř, představa virtutis;
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o—em alcis rei praebere buditi do
mnění, zdání; ut o. mea fert podle
mého mínění, prdaeter o—em mimo
očekávání (proti oč.); předsudek.
2. veřejné mínění, pověst.

oplničsus 3. plný domněnek.
opřnor 1. domnívati se,

o—%tus 3. domnělý.
opipars nádherně, skvostně (zřídka

fadj. opiparus).
opisthographus 3. [ř.] psaný na

zadní straně papyru.
opitulor 1. pomáhati.
oportet, uit 2. sluší se, má se.
op-p = ob-p.
op-pedo, — — 3. alci bzdíti na ně

koho.
op-perior, ertus sum 4. čekati, oče

kávati, vyčkávati.
op-petě, iř (Tvf), Itum 3. jíti vstříc,

vrhnouti se do něčeho algd; op.
mortem zemříti.

oppidánus 3. (malo)městský, subst.
m. (malo)měšťan.

oppidě velmi, značně, náležitě; o.
guam náramně.

oppidulum, 7, n. městečko.
oppidum,7, n. 1. pevné místo. 2. ven

kovské město.
op-pignerč 1. dáti do zástavy.
op-piló 1. zatarasiti; *stavěti, t. j.

působiti zácpu.
op-pleč, vf, etum 2. naplniti.
op-pěně, posuř,positum 3. a) naproti

postaviti, položiti, durem nastaviti,
genu vzepříti; oppositus alci (rei)
ležící, stojící proti něčemu, ex oppo
sito na opačné straně. b) vystaviti,
vydati periculis. c) před oči stavěti,
námitky uváděti, namítatcí.

opportině vhod, včas.
opportůnitás, dtis, f. příhodnost,

příležitost, výhoda; op. loci výhod
né místo.

op-portiinus 3. (portus) příznivý,
vhodný, způsobilý, povolný; op.
iniuriae v šanc vydaný.

*oóoppositum, 7, n. = protiva, opak
(zvl. v plur.).

oppositus, Us,m. nastavení; protivná
poloha; opačná, protivná strana.

oppressio, onis, f. potlačení, přepa
dení.

op-primě, press, pressum 3. a) při
tlačici, přitisknouti; umačkati, udu

tušiti;

siti, ignem uhaslti; litteras polykati.
b) potlačiti dolorem, libertatem; zni
čiti, podrobiti, potříti, přemoci,utiskovati;opprimř© podlehnouti;
somno oppressus pohřížen v hlubo
ký spánek. c) překvapiti, zmásti.

*opprobriósus 3. hanlivý.
op-probrium, iř, n. nadávka, výtka,

hana; hanba.
oppugnáculum, 7,n. (v plur.) záseky.
op-pugnáti6, onis, f. 1. dobývání,

způsob dobývání, útok. 2. obžaloba,
odpor.

op-pugnátor,
útočník.

op-pugně 1. algd dobývati, obléhati,
útočitá, napadati.

(ops) opis, opem, ope, v plur. opes f.
1. moc, síla: omni ope niti; non est
opis nostrae není v naší moci; (zvl.
v plur.) moc vojenská, politická,
vliv; bohatství, prostředky florere
opibus. 2. v sing. pomoc: opem ferre
přispěti na pomoc. 3. Ops bohyně
země a úrody.

opsónium, iř, n. = obsonium.

6ris, m. dobyvatel,

'"optábilis,e žádoucí.
optátič, onis, f. přání. .
optátus 3. vytoužený, vítaný, milý;

o—um, 7, n. přání, optato podle
přání, vhod.

toptica (—e), ae, f. optika; *opticus
3. optický

optimás, átis šlechtický; optimátěs,
ium, m. šlechta.

optimus 3. viz bonus.
1. optič, ónis, f. volba, rozhodnutí.
2. optič, onis, m. voj. asi „„šikovatel““.
optivus 3. zvolený, vybraný.
optě 1. a) vybrati, vyvoliti. b). přáti

si, žádatl sl čeho algd; optandus
3. žádoucí.

opulens, entis — opulentus 3. bo
hatý, mocný, mohovitý.

opulentia, ae, f. bohatství, moc.
opulentó 1. obohatiti, opatřiti ně

čím.
opus, eris, n. 1. a) dílo, práce, za

městnání, činnost; opus Martis boj;
práce rolnická, stavba (opevňovací).
b) účinek hastae, úkol, námaha,
úsilí; čin, podnik; magnopere velice,
nimioopere přílišně; provedenídíla:
materiam superabat opus. 2. a) vý
tvor, hotové dílo (i umělecké, lite
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rární). b) stavba, opevnění. v plur.
obléhací zákopy, dobývací stroje,
hráze. 3. opus est jest třeba něčeho
(mihi potřebuji atd.) algua re, algd,
inf., akus. s inf.

Opůs, úntis, f. město v Lokridě;
Opuntius 3. opuntský, O—iř, orum,
m. Opunťané.

opusculum, 7, n. dílko, spisek.
čra, ge, f. 1. okraj, lem. 2. hranice,

pobřeží; přen. obyvatelé pobřeží.
3. pás, kraj, krajina.

orác(u)lum, T,n. 1. věštírna, věštba.
2. výrok, odpověď vůbec.

orátič, onis, f. 1. řeč, mluva, jazyk.
2. výraz, vylíčení, výklad, výpověď.
3. řeč uměte složená. 4. látka řeči;
výmluvnost. 5. *modlitba, o. Domi
nica modlitba Páně, otčenáš.

Orátiuncula, de, f. malá řeč.
orátor, oris, m. mluvčí, řečník.
orátorius 3. řečnický, řečníku slu

šející.
Orátus, is, m. prosba.
orbátor, oris, m. člověk olupující

o děti.
Orbilius Pupillus římský gramatik,

přísný učitel.
orbis, is, m. 1. kruh, kružnice, kolo;

orbis lacteus mléčná dráha, o. finiens
obzor. 2. dráha, oběh, pohyb
v kruhu: annuus orbis oběh roku,
o. solstitialis oběh slunce; u hada
závit. 3. věc kulatá, plocha kru
hová, kolo, kotouč, klenba; orbis
mensae kulatý stůl, orbes oculorum
oči, orbis genuum jablko kolenní a
pod. 4. země, svět, klenba nebeská,
vesmír, okrsek zemský: orbis ter
rarum. 5. *kulovité těleso, koule;
torbes caelestes tělesa nebeská.

orbita, ae, f. kolej, stezka.
orbitás, atis, f. osiřelost, bezdětnost,

nedostatek.
orbě 1. a) osiřelým učiniti, rodičů

neb dětí zbaviti. b) zbaviti něčeho
algm re.

orbus 3. a)osiřelý, sirotek, bezdětný,
ovdovělý. b) oloupený, zbavený
čeho (abí.).

orca, ae, f. hliněná bečka.
orchas, adis, f. [ř.] plod olivový

vejčitého tvaru.
orchéstra, ae, f. [ř.] sedadla v di

vadle vyhrazená senátorům,

Orchomenus, (—o0s), 7, m. město
v Boiotii; Orchomeniř, orum, m.
Orchomenští.

orcus, 7, m. říše mrtvých, podsvětí;
smrt; Orcus (Orchus) bůh podsvětí.

ordinárius 3. řádný, správný.
ordinátim v řadě, po řadě.
ordinátič, onis, f. seřazení, uspořá

dání.
ordinátus 3. spořádaný, pravidelný,

upravený, řádný,
ordině 1. řaditi, pořádati; zaříditi,

určiti; res publicas ord. v historic
kém vývoji vylíčiti, annos čítati, zří
diti, uspořádati.

ordior, orsus sum 4. a) tkanivo osno
vati. b) počíti, začíti; orsus est (dice
re) ujal se slova, promluvil; orsa,
Orum, n. podnik, začátek; slova, řeč.

ordo, inis, m. 1. řada, pořadí, průběh,
řetěz, rerum, causarum; vrstva; řa
da sedadel v divadle. 2. a) voj. řada,
četa, šik vojska. b) setnina, hodnost
setnická, setník; primi ordines hod
nost prvních setníků. 3. stav, třída
občanská o. senatorius, eguester; *o.
sacer duchovenstvo. 4. řád, pořá
dek; nullo ordine bez pořádku, in
o—em referre do pořádku uvésti;
ordine = a) po řadě, po pořádku
(in o—em, ex ordine). b) řádně, extra
o—em mimořádně.

oreas, adis, f. [ř.] horská nymfa.
Orestěs, is, m. Orestes; Orestěus

3. Orestův.
Orestilla,ae (Aurelia)choťKatilinova.
*oretenus ústně,
*organismus, 7,m. ústroj živého těla.
torganum, 7, mn. nástroj, orgán;

schopnost; hudební dechový ná
stroj, (zvl. v plur.) varhany.

Orgetorix, [gis, m. předák Helvetiů.
orgia, orum, n. [ř.] divoké noční slav

nosti Bakchovy.
orichalcum, T, n. (aurich.) [ř.] mosaz.
oriéns, entis, m. (sol)východ (slunce),

země východní, orient; jitro.
origě, inis, f. 1. původ, počátek;

o—em trahere odvozovati původ.
2. původce, zakladatel, mateřské

„ město.
OrTěn, onis, m. mythický lovec;

hvězdí.
orlor, ortus sum 4. a) zdvíhati se,

povstávati: tempestas, ventus, cla
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mor. b) vzcházetl, vycházeti, uka
zovati se, objeviti se: sol, dies, nox,
monstrum. c) vznikati, pocházeti,
začínati; (homo) ortus eguestri loco
rodem jezdec (rytíř), (homo) a se
ortus nemající předků.

Ortthyia, ae, f. choťBoreova,
oriundus 3. pocházející.
ornámentum, 7, n. 1. výstroj, pro

středky. 2. výzdoba, skvosty; o—a
triumphália odznaky triumfátora. 3.
ozdoba, okrasa, vyznamenání, dů
stojenství.

ornátríx, icis, f. kadeřnice.
1. ornátus 3. a) vystrojený, vypra

vený, opatřený omnibus rebus. b)
ozdobený. c) čestný, vážený.

2. ornátus, is, m. a) výstroj, výzbroj,
oblek. b) výzdoba, ozdoba; *kněž
ský ornát.

orno 1. a) vyzbrojiti, vystrojiti, vy
praviti, opatřiti. b) ozdobiti; vy
znamenávati, oslavovati.

ornus, 7, f. habr.
©ró 1. a) mluviti, přednášeti, jednati;

causam oř. při projednávati. b)
prositi, modliti se,

Orontěs, ae, m. řeka v Syrii. Oron
těus 3. syrský.

*orphanus, 7, m. sirotek.
Orpheus, (—eos), €7,m. Orfeus; Or

pheus 3. Orfeův, Orphicus 3. orfický.
orsus, is, m. podnik, počínání.
*orthodoxus 3. pravověrný, pravý.
orthographia, ae, f. pravopis.
ortus, s, m. 1. východ. 2. původ,

počátek, rod narození.
Ortygia, ae, f. 1. Délos, Ortygius

3. délský. 2. Efesos, 3. ostrov a čtvrt
v Syrakusách.

oryza, de, f. rýže.
1. s, oris, n. 1. ústa, huba, tlama,

zobec lodní; přen. os vulgi hlas lidu,
magno ore logui mocným hlasem.
2. otvor; os pontis konec mostu;
ústí, pramen. 3. obličej, tvář; ante
ora: (sub ore) před očima; in ore
hominum versari na veřejnosti;
přen. drzost, nestoudnost.

2. os, ossis, n. 1. kost. 2. kostra,
nitro. 3. tpecka.

čscen, inis, m. (ob—s—cano) věštný
pták.

Osci, črum, m.. Oskové, kmen kam
pánský,
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oscillum, 7, n. (osculum) voskový
| obrázek Bakchův.

itátio, oni „f. otvírání úst, zívání.
oscito 1. (—or 1.) zívati, býti ospalý,

nečinný.
osculátič, onis, f. líbání.
osculor 1. líbati, laskati, hýčkati.
osculum, 7, n. (1. os) ústečka, hubič

ka, polibek.
OSsor,oris, m, nenávistník.
Ossa, ae, f. hora v Thessalii; adj.

Ossaeus 3.
tossiculum, 7, n. kůstka; pecka.
ostendě, tend!, tentum, (tensum) 3.

(ob—s—tendo) 1. vstříc nastaviti,
předstírati. 2. ukazovati něco, na
něco; prozraditi, na jevo dávati.
3. dokázati, ukázati, prohlásiti.

*ostěnsor oris, m. ukazatel.
ostentátič, onis, f. 1. stavění na

odiv, projevování. 2. vychloubání,
honoseníse.

ostentátor, oris,
vychloubač.

ostento 1. a) ukazovatl. b) na odiv,
za vzor stavěti; chlubiti se něčím
algd. c) slibovati, naději dávati, hro
ziti něčím algd. d) dokazovati, dá
vati na jevo.

ostentum, 7, n. 1. nadpřirozený úkaz,
zázrak. 2. hrozný zjev, netvor.

ostentus, is, m. jen dat, ostentuř
odiv, naoko.

Ostia, ae, f(a, Orum,n.)Ostie, město
při ústí Tiberu; Ostiénsis, e ostijský.

ostiárius 3. dveřní; o—us, 7, m.
vrátný, hlídač; o—ium, iř, n. daň
ze dveří.

ostiatim dveře od dveří,
domu.

ostium, if, n. vchod, východ, dveře,
ústí; ab ostio u dveří, ve dveřích.

ostreum, 7, n. = ostrea, ae, f.
ústřice, škeble.

ostreosus 3. — ostri-fer,
ústřicemi bohatý.

ostrinus 3. nachový, purpurový.
ostrum, 7, n. 1. šťáva z nachového

hlemýždě, nach. 2. nachové rou
cho, koberec.

Otho, onis, m. 1. jezdec římský.2. cí
sař r.69. po Kr.; Othonidnus3. Otho
nův.

Othryades, ae, m. syn Othryův.
otior 1. lenošiti, býti nečinný.

m. oznamovatel,

dům od

a, um
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čeose v prázdni, v klidu; pohodlně,ně.
otičosus 3. a) bez práce, nezaměstna

ný, nečinný. b) literárně činný. c)
v ústraní žijící, klidný, bezstarost
ný. d) nudný, zdlouhavý.

otium,iř, n.1. nezaměstnanost; prázd
ný, volný čas, 2. zabýváníse litera
turou. 3. život v ústraní; pokoj, mír.

ovátio, onis, f. (ovo) ovace, malý
triumf.

*oviductus, čs, m. vejcovod.

P. zkratek — Publius; P. C. patres
conscripti, P. R. populus Romanus.

pábulátio, onis, f. svážení píce, v plur.
výpravy pro píci.

pábulátor, oris, m. opatřovatel píce.
pábulor 1. svážeti píci.
pábulum, 7, n. pastva, píce, krmivo;

potrava, strava,
pácális, e mírový, míru.
pácátus 3. a) uklidněný, utišený, po

kojný, v míru žijící; p—ř, Orum, m.
obyvatelé pokojné země, p—um, Ť,
n. pokojné, přátelské území. b) u
smířený, laskavý.

Pachynos (—us); I, f. (P—um, F, n.)
P., jižní mys sicilský.

páci-fer, a, um mír přinášející.
ácificáti“ 7 is, f. ujednání míru,
smír.

pácificátor, oris, m. ujednatel míru,
smírce,

páci-ficóo 1. (—or 1.) t.j. pacem facio
o smíru vyjednávati, mír ujednati;
upokojovati, usmiřovati.

páci-ficus 3. mír působící, míru
milovný; klidný, žijící v míru.

paciscor, pactus sum 3. (pango).
1. učiniti smlouvu, shodnouti se;
pacto inter se shodnuvše se vespolek.
2. a) smlouvou slíbiti, zaručiti;
smlouvou se zavázati, svoliti k ně
čemu. b) smlouvou si vymíniti, vy
hraditi; pactus 3. smluvený, u—,
slíbený; pacta, ae, f. (coniunx)snou
benka, nevěsta.

páco 1. utišiti, uklidniti, podrobiti.
1. páctio, onis, f. (pango) spojení.

ovile, is, n. ovčirec; volební ohrada
na poli Martově.

ovillus 3. ovčí.
ovis, is, f. ovce.

ově 1. (ovčns = eudns, euoe) 1. Jásati,
plesat. 2. slaviti ovaci.

ovum, Ť, n. vejce, jikra; ova ponere
snášeti; počátek jídla (ab ovo usgue
ad máala); óva v cirku sedm vejči
tých těles, jimiž čítány byly oběhy.

*ozimum, viz ocimum.
Oxos, (—us), 7, m. řeka asijská.

P
2. pacti6, onis, f. (paciscor) smlouva,

úmluva, podmínky smlouvy.
Pactoólus (—o0s),7, m. zlatonosná řeka

v Lydii; Pactolis, idis paktolská.
pactor, óris, m. ujednavatel, zpro

středkovatel. :
pactum, ř, n. 1. smlouva, dohoda;'.ex

pacto podle smlouvy; pacto stare
státi ve smlouvě. 2. záruka, sli),
podmínka. 3. způsob, obyčej: nul'o
pacto na žádný způsob, hoc pacto
tímto způsobem a pod.

Pacúvius (M.) skladatel tragedif, asi
220 —130.

Padus, 7, m. Pád.
Paeán, dnis, m. [ř.] lékař božský,

příjmí Apollona, Asklepia a j.; přen.
paean, dnis, m. paian, vítězná píseň
n. chvalozpěv.

paedagógium, iř, n. [ř.] ústav pro
vzdělání vychovatelů (i otroků).

paedagoógus, i, m. [ř.] vychovatel
(otrok).

paedor (pědor), oris, m. špína, ne
čistota.

paelex (pelex), icis, f. souložnice, mi
lenka, sokyně.

paelicátus, iis, m. souložnictví, man
želská nevěra.

Paeligni, órum, m. kmen sabinský
Paelignové; Paelignus 3. paeligen
ský.

paene skoro, téměř, málem.
paen-insula, ae, f. poloostrov.
paenitentia, ae, f. lítost.
paenitet, uit — 2. a) p. mě alcis rei

lituji, pykám, jest mi líto něčeho,
mrzí mneněco. b) cítím lítost, želím,
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lituji; non p. jsem spokojen, líbí se
mi něco.

paenula, ae, f. [z ř.] cestovní plášť;
scindere p—am alci naléhavě zdržo
vati (hosta).

paenulátus 3. v. plášť oděný.
*paenultimus 3. předposlední.
1. Paeon, onis, m. [ř.] 1. — Paean;

Paeonius 3. Paionův, lékařský, léči
vý. 2. paeon, takt rythmický.

2. Paeon, onis, m., v plur. Paeoněs,
um Paionové, kmen v sev. Makedo
nii; země Paeonia, ae, f.; Paeonis,
idis, f. Paionka.

paetulus 3. — paetus 3. mžouravý,
blikavý.

págánus 3. náležející obci; venkovský,
vesnický, hrubý; p—us, 7, n. vesni
čan, venkovan; *pohanský, m. po
han.

Pagasae, drum, f. P—y, město v Thes
salii; Pagasaeus 3. pagaský, thes
salský.

págátim po obcích.
págella, ae, f. stránka, seznam.
página, de, f. strana, stránka; přen.

kniha, báseň.
páginula, ae, f. — pagella.
págus, 7, m. 1. župa, kraj. 2. obec,

vesnice.
pála,ae,f.lopata, rýč;otvor vprstenu

pro kámen.
Palaemón, ónis, m. mořský bůh.
Palaepolis, is, f. město blíže Neapole;

Palaepolitaní, orum, m. obyvatelé
Palaepole. .

Palaestina, ae, f. Palestina; Palaesti
nus 3. palestinský, syrský; Palaestin
obyvatelé Palestiny, Syrové.

palaestra, ae, f. [ř.] 1. tělocvična,
zápasiště, cvičiště; p—a uti dlíti
stále v zápasišti. 2.
cvičné, zápasnictví, zápas. 3. škola,
vzdělání, umění.

palaestrice jako v palaestře.
palaestricus 3. [ř.] palaestry se týka

jící; p—icř mores naučené pohyby;
praetor p—icus praetor příznivý
tělocviku.

palaestrita, ae, m. [ř.] zápasník.
palam 1. přísl. zjevně, veřejně, na

venek; přímo, bez obalu; p. facere
algd dáti na jevo, oznámiti; palam
est jest zřejmé, p. fit algd, de re
něco vychází na jevo; p. ferre ve

umění tělo- |

řejně vyhlašovati. 2. předl. s abl.
před. v přítomnos.i.

Palameděs, is, m. syn Nauplia, krále
eubojského.

„Palátium, iř, n. Palatium, vrch v ŘÍ
mě; přen. (císařský) palác, síň v něm.
Palátinus 3. a) palatinský mons;
b) náležející k císařskému paláci.

*palátium, 7, n. (neb v plur.)královský
neb císařský dvůr, residence, palác;
palatinus 3.císařský, královský, kní
žecí.

palátum, 7, n. = palátus, ř,m. ústa,
podnebí, patro, chuť; klenba.

palea, ae, f. pleva; *sláma, píce, obilí.
palear, čris, n. v plur. lalok (býčí).
Pales, is, f. staroitalská bohyně pastý

řů a dobytka; Palilia (Parjilia), ium,
n. její slavnost, jež se stala oslavou
založení Říma 21. dubna. Palilis, e
Palin.

palimpséstus, 7, m. [ř.] palimpsest,
pergamen vymazaný, na němž se
znovu psalo.

Palinirus,7, m. kormidelníkAeneův.
paliirus, 7, f. řešetlák.
palla, ae, f. řasnaté vrchní roucho

herců, pěvců a bohů.
. Pallas, adis, f. [ř.] 1. příjmení
Athény n. Minervy; Palladis urbs
Athény, arbor oliva, ales sova, ars
umění přísti a tkáti. 2. oliva, olej;
Palladius 3. Palladin, Palladě za
svěcený; Palladium, ir, n. dřevěná
socha Athénina ukradená z Troje.

, Pallás, antis, m. 1. Titan. 2. syn
Pandionův. 3. praotec a 4. syn
Euandrův; Pallantius, Pallanteus 3.
Pallantův, pallantský. Pallantěum, 7,
n. město v Arkadii nebo na místě
pozd. Říma; Pallantias, adis = Pal
lantis, idis, f. Pallantovna (Aurora).

palléns, entis, 1. bledý, žlutavý, zele
navý. 2. bledým činící.

palleG, ur — 2. a) býti bledý; lekati
se, strachovati se algd. b) býti žlu
tavý, zelenavý, vybledlý, špinavý.

pallesco, palluř — 3. a) blednouti,
žloutnouti, pozbývati přirozené
barvy. b) trápiti se.

palliátus 3. oděný palliem, řecký.
pallidulus 3. bledý, bleďoučký.
pallidus 3. a) bledý (hrůzou, láskou

a j.). b) zažloutlý, zelenavý, špi
navý.

—h

MO



palliolum, ř,n. (chatrný) řecký plášť,
kapuce.

pallium, iT, n. 1. přikrývka. 2..řecký
plášť; svrchní šat.

pallor, oris, m. bledost, hrůza.
palma, ae, f. 1. a) dlaň, ruka, paže.

b) lopatka veslová, veslo; větev.
2. palmová větev, palma; ovoce
palmy, datle; palma vítězná, ví
tězství, vítěz; *palma, odznakmíru.

palmáris, e výtečný, vynikající.
palmátus 3. vyšívaný palmovými ra

tolestmi (tunica).
palmes, itis, m. větev; vinná ratolest,

réva; túrodná vinice.
palmětum, 7, n. palmový háj.
palmifer, a, um úrodný palmami.
palmoósus 3. bohatý palmami.
palmula, ge, f. dlaň, veslo, palmová

větévka.
pálor 1. rozptylovati se, sem tam se

potulovati, blouditi.
palpebra, ae, f. oční víčko.
palpitó 1. třepati se, sebou trhati.
palpor 1. (palpo 1.) hladiti; alci

lichotiti.
palidámentum, 7,n. plášťvojenský,

velitelský.
palidátus 3. oděný vojenským, veli

telským pláštěm.
palidosus 3. bažinatý.
palumběs (—is), is, m. f. doupnák,

holub.
1. pálus, 7, m. kůl, kolík; idřevěný

meč gladiátorů, zvaných secutores.
2. palůs, údis, f. 1. bažina, močál.

2. jezero, voda, řeka.
paliister, stris, stre bažinatý, bahenní.
Pamphylia, ae, f. krajina na jihu M.Asie;| Pamphylius3.pamfylský;

Pamphyliř Pamfylové.
pampineus 3. z vinného listí; révo

vím ovinutý, révový, vinný.
pampinus, T,m. f. výhonek (révový),

listí révové. —
Pán, Páanos(is), m. bůh Pan.
panacea, ae, f. (ř.] panacea, lék vše

léčící.
Panaetius, T,m. stoický filosof, 2. st.

př. Kr.
Panathenaicus 3. týkající se slav

nosti panathenajské; subst. m. řeč
Isokratova.

Pancháia, ae, f. bájný bohatý ostrov
u Arabie.
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panchréstus 3. [ř.] ke všemu uži
tečný.

pancration (—tium), iř, n. [ř.] pan
kration, zápolení spojené se zá
pasem pěstním.

Pandáteria, ae, f. ostrov v moři
Tyrrhenském, nynf Ventotene.

Pandřón, onis, m. myth. král athénský;
Pandlonius3. Pandionův, athénský.

pandě, pandř, passum (pansum) 3. a)
prostírati, rozestírati, rozpínati; p.
vela napnouti, crines rozpustiti, p.
sinum otevříti náruč, aciem roztaho
vati; rozkládati k sušení, sušiti.
b) otvírati, odhalovati, vyjevovati,
vykládati.

Pandrosos, 7, f. dcera Kekropova.
pandus 3. zakřivený, prohnutý, hlu

boký.
panegyricus, 7, m. [ř.] panegyrik,

slavnostní řeč.
*panegyris, is, f. shromáždění, sněm.
Pangaeus, ©, m. (mons) — Pangaea,

orum, n. pohoří Pangaion v Make
donii.

pango, pepigf (panxf, pěgi), pactum
3. a) zatloukati, zarážeti, vrážeti,
sázeti. b) přen. skládati poemata,opěvovati,osnovati,| ustanoviti.
c) ujednati (pacem), umluviti, foe
dus, conubia; slibovati, zaručovati,
vyjednati si.

pánicum, 7, n. proso.
pánificium, 7, n. příprava chleba.
pánis, is, m. chléb.
Pániscus, 7, m. Paniskos, mladý Pan.
Pannonia, ae, f. P—ie, země mezi

Dunajem a Sávou.
Pannonif, orum, m. Pannonové.

pánnosus 3. otrhaný.
pánnus, 7, m. kus látky, látka; hadr,

cár, plášť.
Panope, €s, f. město ve Fokidě; Pa

nopea, ae, f. mořská nymfa.
Pan(h)ormus, 7, f. (—um, 7, n.) si

cilské město, nyní Palermo; Panor
mitdnus 3. panormský.

pansa, ae, m. ploskonohý.
panthera, ae, f. [ř.] panthér, pardál,

levhart.
Panthous, T (Panthiis nom.), m.

Panthoos, kněz trojský; Panthořděs,
ae, m. Panthoovec, Euforbos.

Pantolabus, 7, m. jméno příživníka
(,„„Obejda'“).
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pantomimicus 3. obvyklý v panto
mimech.

pantomimus, T, m. [ř.] mimický tanečník.
*papa, ae, m. (otec), papež, biskup

a pod.
papáver, eris, n. (plur.) mák; summa

capita p—um makovice.
papávereus 3. makový.
Paphlagonia, ae, f. Paflagonie, kra

jina na severu Malé Asie; Paphlagó
(n), onis, m. Paflagon.

Paphos (—us),7, f.1. dcera Pygmalio
nova. 2. město na Kypru s kultem
Venuše; Paphius 3. pafijský, kyper
ský; Paphijřobyvatelé Pafu.

pápilio, onis,m. motýl; *rozepjatý stan.
*pápilionáceae motýlokvěté.
papilla, ae,. f. bradavka prsní, prs,

prsa.
Papirius, iT rod římský. P—us 3.

P—ianus 3. Papiriův.
*papisticus 3. papežský, aula p—a

palác p.
Papius,iřrod římský.Papius3.Papiův.
papula, ae, f. puchýř.
*papyreus, 3. papyrový; papírový.
papyri-fer, a, um papyrus rodící.
papyrus, T,f. (—um, ř, n.) papyrus;

*papír.
pár, paris 1. a) stejný, rovný, rovno

měrný; p. dc, atgue stejný jako;
pari modo rovnou měrou; pares ra
tiones vyrovnané účty; parem esse
alci vyrovnati se někomu. b) rovný
věkem, silou; rovnoměrně roz
dělený; sudý par numerus; ludere par
impar sudá-lichá; par proeliumne
rozhodná bitva, parem esse alci (rei)
býti s něco, zmoci, někomu odolati,
stačiti na někoho. 2. schopný, způ
sobilý, vhodný, přiměřený; par est
jest vhodno,sluší se. 3. subst. pdr,
paris, m. f. a) společník, druh
(d ružka), soupeř, protivník; par pro
pari referre opláceti rovnou měrou.
b) dvojice, pár.

parábilis, e snadno zjednatelný, pří
slušný, laciný.

tparabola, ae, f. podobenství.
*paraclétus, 7,m. utěšitel (sv. Duch).
*paradisus, 7, m. sad; ráj.
paradoxos, on [ř.] paradoxní, po

divný; p—a, orum, n. paradoxní
zásady.

*parallelus 3. souběžný, rovnoběžný,
1. parasita, ae, f. příživnice, společ

nice. 2. *parasita (n. plur.) cizo
pasníci.

"parastata, ae, m.čtverhrannýsloup,pilíř.
parastitus, 7,m. [ř.] příživník, parasit.
paráteě připraveně, vhodně, obratně.
parátio, onis, f. připravování.
1. parátus 3. a) připravený; získaný,

nabytý; jsoucí po ruce; p—a victoria
snadné, *p—a pecunia peněžní ho
tovost. b) ochotný, oddaný, hotový
(k boji), odhodlaný, rozhodnutý;
vypravený, vystrojený, vyzbrojený.

2. parátus, is, m. příprava, úprava,
výprava; nádhera, skvělé zařízení.

Parca, ae, f. bohyně narození, osudu,
sudička.

parce, 1. šetrně, prostě, skoupě.
2.skrovně, málo, s mírou. 3. skrom
ně, zdrželivě.

tparcitás, dtis, f. skrovnost, skou
post.

parco, peperci, parsum 3.: 1. šetřiti.
a) spořiti, hospodařiti. b) neubližo
vati; dbáti čeho famae. 2. zdržovati
se čeho, ustávati od čeho, vyhýbati
se (dat.).

parcus 3. a) šetrný, spořivý, skoupý.
b)skrovný, chatrný, slabý. c) mírný,
prostý, střídmý, zdrželivý.

pardalis, is, f. [ř.] pardál, levhart.
1. páréns,entis, poslušný, v plur. pod

daní.
2. parens, entis, m. f. (pario) rodič

(—ka), otec, matka, předek, pů
vod(ce); v plur. rodiče, předkové.

parentális, e náležející rodičům, ro
dičů; dies p—es — Parentalia, ium,
n. slavnost „,Dušiček'“, obět za
zemřelé rodiče a příbuzné 13.—21.
února.

*parentela, ae, f. původ, rod, příbu
zenství.

parentó 1. a) obět zemřelým přiná
šeti, sibi p—are vystrojiti si tryznu.
b) usmiřovati duši zabitého, mstíti
smrtí smrt, dávati dostiučinění.

páreo, ul, itiirus 2. a) objevovati se,
býti viditelný. b) sloužiti, býti pod
dán, poslušen; poslouchati někoho,
říditi se někým, něčím alci (rei).

tparerga, órum, n. maličkosti, drob
nosti (sg. p—on, T).
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pariés, etis, m. stěna, zeď.
*parietárius 3. nástěnný.
parietinae, drum, f. zříceniny, roz

valiny.
parilis, e rovný, stejný.
pario, peperř, partum (paritůrus) 3.:

1. (po)roditi, ploditi. 2. a) tvořiti,
působiti dolorem, pacem. b) získá
vati (si), nabývati; dosahovati impe
rium, fuga salutem; partum, Tř,n.
majetek, statek, úspěch.

Paris, idis, m. syn Priamův.
pariter 1. stejně, rovnou měrou (ac,

atgue jako). 2. zároveň, spolu, sou
časně.

parma, ae, f. lehký okrouhlý štít
kožený.

parmátus 3. opatřený lehkým kože
ným štítem.

Parmeniděs, ae, m. řecký filosof.
parmula, ae, f. malý okrouhlý štít.
Parnásus, Parnassus, I, m. hora ve

Fokidě u Delf; Parna(s)sius 3. (fem.
Parnásis, idis) parnaský, Apollonův.

. paro 1. se parare: porovnati se,
dohodnouti se.
paró 1.: 1. a) připravovati, strojiti,
chystati, zhotovovati, epulas uspo
řádati. b) připravovati se k čemu,
bellum, iter, arma (k boji), fugam.
c) zamýšleti, hodlati, zaříditi, sta
noviti. 2. opatřiti, zjednati (si), shá
něti, kupovati.

*parochia, ae, f. farnost, fara.
parochus,T, m. [ř.] dodavatel potřeb

cestujícím úředníkům, státní hos
tinský; hostitel, *farář.

Paros, (—us), T,f. [ř.] ostrov Paros;
Parius 3. parský; P. Iapis mramor,
Parii iambi podle básníka Archilocha
z Paru.

*paroxysmus, T,m. podráždění, zá
chvat.

parra, ae, f. zlověstný pták, sýček.
Parrhasia, ae, f. [ř.] krajina v Arka

dii; Parrhasius 3. Parrhasis, idis (ve
fem.) parrhasijský, arkadský. Parr
hasides steliae souhvězdí Velkého
Medvěda.

parri-cida, de, m. (pater, caedo) otco
vrah, vrah příbuzného; velezrádce.

parri-cidium, if, n. otcovražda,
vražda na příbuzném; velezrada, zlo
čin, hřích proti vlasti,

pars, tis, f. 1..a) díl, část, kus; pars
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tértia třetina, dugdepartes dvě tře
tiny a pod.; pars-pars jedni —druzí;
ex parte zčásti, magnam portem
z valné části; nonnullam p—em, per
p —em částečně; pro (ratá) parte po
dle určitého poměru, přiměřeně.
b) známka, způsob, požadavek, pro
jev obseguii, ignaviae. c) úděl, podíl;
účast(ník); venire in partem, esse in
parte míti (dostati) podíl, účast na
něčem; in parte praedge esse míti
podíl z kořisti; v plur. úloha, role
divadelní; úkol, úřad, činnost, obor,
síly, schopnosti. 2. a) strana, strán
ka věci, směr: in omnem partem
všemi směry; in hdacparte v tomto
směru, ohledu; kraj, končina, země.
b) strana sporná, zápasící; studium
partium stranictví, stranění.

parsimonia, de, f. (parco) šetrnost,
prostota.

parthenice, €s, f. [ř.] jakási rostlina.
parthenius 3. [ř.] a) panenský. b) za

svěcený Artemidě.
Parthenon, onis, m. P., chrám Athé

nin na akropoli v Athénách.
Parthenope, es, f. —Neapol; Parthe

nopěius3. parthenopský, neapolský.
Parthř (Parthyaet), orum, m. (sg.

Parthus, F), Parthové, národ asijský
jižně od moře Kaspického; Parthus
3. Parthicus 3. parthský; Parthia, de
= Parthyěne, €s, f. Parthie.

parti-ceps, cipis (capio) mající díl,
účastný; subst. m, f. účastník, spo
lečník (—ice).

*participátió, onis, f. společenství,
účastenství.

*participium 7,n. účast.
parti-cipó 1. a) činiti někoho účast

ným. b) býti účasten, míti podíl.
particula, ae, f. částečka, kousek,

troška.
*particuláriter zvláště.
particulátim částečně; po částech.
partim dílem, zčásti.
partior 4. (—ió 4.) děliti, rozděliti.
partitě s náležitým rozdělením.
partitio, onis, f. (roz)dělení, stano

vení podílů; ret. figura, celek se
rozčleňuje v části, ty se podrobně
pak rozvádějí.

parturič 4. (pario) 1. pracovati k po
rodu, býti těhotný. 2. přen. za
mýšleti, strojitl: trpětí.
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partus, čis, m. porod, plod, mládě,
dítě, plémě, potomstvo; p—um
edere poroditi; vydávání plodů, plod
i u stromů a rostlin.

parum, minus, minime (z parvum)
málo; jen, příliš málo; ne dosti;
parum posse míti malou moc; minus
méně, si minus ne-li, pakli ne;
guominus. aby ne; minimě nejméně,
pranic, naprosto ne, nikterak.

parumper nakrátko, poněkud.
parvitás, dtis, f. malost, nepatrnost.
parvulus 3. maličký, nepatrný, mla

dičký; prostý, nezkušený.
parvus 3. minor, minimus 1. malý,

drobný, skrovný, nepatrný, čas.
krátký; parva peciinia málo peněz,
parvo vivere skrovně, z mála; parvo
emere lacino koupiti, p—o stare býti
laciný, parví esse míti malou cenu,
parvi malé děti, a parvo (—is) od
malička; (natu) minor mladší, mini
mus nejmladší; minimumpřísl. = mi
nimé, nejméně. 2. slabý vox, skrom
ný; neschopný, nestačící. 3. nízký,
sprostý, malicherný, všední, cha
trný. *Praga Minor, Menší město,
Malá strana.

Pasargadae, drum, f. (P—ada, orum,
n.) Pasargady, staré hlavní město
Persie.

*pascha, ge, f. velkonoce, paschólis, e
velkonoční.

pásco, pdvř,pástum 3. a) krmiti, živiti,
pásti; pascí živiti se, požívati, pásti
se, žráti, spásati. b) vyživovati, po
skytovati výživy; p. barbam, crinem
nechávati růsti, spes chovati, ani
mum těšiti.

páscuus 3. k pastvě sloužící; p—um,
T, n. pastva, pastvina.

Pásiphae, čs, f. Pasifae, choť Mi
noova; Pasiphaeius 3. Pasifain.

passer, is, m. 1. vrabec; drozd pro
zálibu chovaný. 2. ryba platejs.

passerculus, 7, m. vrabčík.
passim přísl. (pando) 1. daleko široko,

porůznu, tu a tam. 2. v nepořádku.
3. napořád, bez rozdílu; četně.

*passič, ónis, f. utrpení, umučení.
passum, 7, n. víno rozinkové.
passus, is, m. (dvoj)krok, asi 1 a pů!

m.; přen. noha; mille passils římská
míle.

oástillus, 7, m. vonná pilulka,

pástič, onis, f. pastva, pastvina,
pastor, oris, m. pastýř; *duchovní

rádce.
pástorális, e =

3. pastýřský.
pástus, us, m. krmení, potrava, píce,

pastva.
Patavium, iř, n. město v sev. Italii

(Padua); Patavinus 3. patavijský. Pa
taviní Pataviané.

pate-fació,fecř, factum 3. (pass. —f16)
1. otvírati, odkrývati; činiti pří
stupným, schůdným locum; p. vids
raziti, occasionem dáti. 2. objevo
vati, odhaliti, oznámiti.

patefactió, ónis,f.otevření, objevení.
patella, ae, f. (obětní) miska.
paténs, entis 1. otevřený, přístupný,

schůdný, rozkládající se, širý. 2. od
krytý, jasný, zjevný.

pateó, uř — 2. a) býti otevřen, pří
stupný, schůdný. b) prostírati se,
táhnouti se; přen. míti platnost.
c) býti odkryt, zjevný, známý.

pater, patris, m. 1. otec; p. familias
(—ae) hospodář, pán, p. cenae
hostitel. 2. patres = otcové, před
kové, senátoři, senát; patriciové,
šlechta. 3. původce, počátek.

patera, ae, f. (pateo) obětní miska.
*paternitás, dtis, f. otcovství, otcov

ská láska.
paternus 3. otcovský, zděděný;do

mácí, rodový.
patěsco, patu? — 3. a) otvírati se,

rozvírati se, býti přístupný, nechrá
něný. b) prostírati se, táhnouti se,
sahati. c) objevovati se, vycházeti
na jevo.

pathicus 3. [ř.] necudný.
patibilis, e (patior) snesitelný: cítící,

citlivý.
patibulum, 7, n. (pateo) kříž (šibe

nice), *popraviště.
patiéns, entis 1. snášející, snášelivý,

schopný snášeti, vytrvalý: frigoris,
laboris; p. navium splavný: 2. trpě
livý, otužilý, tuhý. 3. zdrželivý,
střídmý, shovívavý.

patlentia, ae, f. 1. schopnost, otu
žilost famis, frigoris; trpělivost, vy
trvalost. 2. zdrželivost, střídmost,
spokojenost málem. 3. shovívavost,
netečnost, poslušnost, poniženost.

patina, ae, f. [ř.] mísa, pánev,

pástoricius, pástori
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patior, passus sum 3.: 1. a) trpěti,
snášeti, vydržeti; aegre, moleste p.
těžce nésti, mrzeti se. b) trpěti =
zakoušeti, přestáti něco, zažíti; na
býti, dostati. 2. trpěti — dovolo
vati, dopouštěti; poddávati se ně
komu algm.

Patrae, drum, f. město v Achaji
(Patras). Patrensis, ©e patraský,
Patrénses, ium, m. Patřané.

patrátor, oris, m. vykonavatel, pa
chatel.

patria, ae, f. vlast, rodiště, domo
vina, bydliště,

*patriarcha, de, m. praotec; patri
archa.

patricida, de, m. otcovrah.
patricius 3. urozený, šlechtický,

patricijský; p—ius, ji, m. patricij,
p—ia, iae, f. patricijka.

patrimónium, iř, n. dědictví, maje
tek.

patrimus 3. majícíotce na živu.
patritus 3. otcovský, po otci zděděný
patrius 3. a) otcův, otci příslušející,

otcovský, po otci (předcích) zdědě
ný, rodinný; starodávný; sermo p.
mateřská řeč. b) domácí, obvyklý.

patro 1. vykonávati, provésti, páacem
ujednati, bellumdokončiti, victoriam
dosáhnouti; pater patrátus hlavní
z fetialů.

patrocinium, iT,n. 1. ochrana patro
nova, zastání se na soudě. 2. záštita,
pomoc.

patrócinor 1. a) býti patronem.
b) hájiti, zastupovati (na soudě).

Patroclus, 7, m. přítel Achileův.
patróna, ge, f. patronka; ochránkyně.
patrónus, 7, m. patron, ochránce,

zastánce.
patruělis, e strýcovský,

frater p. bratranec.
patruus, 7, m. 1. strýc, prastrýc,

(po meči); 2. karatel; 3. adj. strýcův
strýcovský.

patulus 3. (pateo) 1. otevřený, pří
stupný. 2. širý, prostranný, roz
lehlý; rozložitý, košatý.

paucitás, átis, f. malý počet, hrstka.
pauculus 3. počtem velmi skrovný,

maličko.
paucus 3. skrovný počtem, nečetný,

v plur. málokteří, málo, několik,
oligarchové, nobilita; pauca, orum,

a

strýcův;

n. málo, paucis respondere krátce,
stručně.

pau(I)látim znenáhla, ponenáhlu.
pau(I)lisper maličko, na chvíli,

krátko.
pau(I)iulus 3. maličký; p—um jen

málo, trochu.
paulus 3. (paullus) malý počtem,

skrovný; paulum málo, trochu, kou
sek, na chvilku; paulo o málo,
poněkud; paulo post nedlouho po
tom, p. ante před chvílí.

pauper, eris chudý, subst. chuďas.
pauperculus 3. chudičký.
pauperies, 67, f.—paupertas.
pauperó 1. ochuzovati, připraviti

o něco.
paupertás, dtis, f. chudoba, nouze.
paupertinus 3.—pauperculus.
Pausaniás, ge, m. král spartský.
pausea (pausia), de, f. dužnatá oliva.
pave-factus 3. poděšený, ulekaný.
paveč, pdvř — 2. chvěti se, stracho

vati se; děsiti se, býti polekán,
žasnouti algm, algd.

pavesco, paví —3.lekati se, stracho
vati se algd.

pavidus 3. strachující se, polekaný,
zděšený, bázlivý, úzkostlivý.

pavimento 1. opatřiti podlahou, vy
dlážditi.

pavimentum, 7, n. podlaha, dlažba.
pavio 4. tlouci, udeřiti, přirážeti,

pěchovati.
pavito 1. (paveo) třásti se strachem.
pávo, onis, m. páv.
pávoninus 3. páví.
pavor, oris, m. strach, zděšení, hrůza,

leknutí, bázlivost, plachost, úžas;
p—em facere, inicere alci strach
působiti, strachu naháněti.

páx, pácis, f. 1. pokoj, mír, gentium
mezi národy; in bona páce v dobrotě
a míru; pdces časy, činy v míru;
pace alcis (mea, tud atd.) dicere
mluviti s něčím dovolením. 2. po
koj, klid; cum pace pokojně, klidně;
božská milost, pomoc.

*peccámen, inis, n.= peccatum.
*peccátor, oris, m. hříšník.
peccátum, ř, n.= peccátus, s, m.

provinění, hřích, chyba, přečin.
pecco 1. proviniti se, hřešiti, chybo

vati, zmýliti se, o koni: klopýtati;
zradu spáchati.
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pecten, inis, m. hřeben, tkalcovský
paprslek, hrábě, tepátko na struny,
přen. píseň; mušle hřebenatka.

pecto, pexř, pexum 3. česati.
pectus, oris, n. 1. prsa, hruď; adverso

p—e vpředu na prsou; útroby,
žaludek. 2. přen. cit, srdce, duch,
mysl, smýšlení, osoba, bytost.

pecu n.—=pecus,dobytek.
pecuárius 3. dobytčí, dobytkářský;

p—ius, iř, m. dobytkář, nájemce
státních pastvin; p—ia, iórum, n.,
stádo dobytka, dobytek.

pecůlátor, oris, m. zpronevěřitelstát
ních peněz.

pecůlátus, čs, m. zpronevěřenístát
ních peněz, podvod.

peculiáris, e vlastní, zvláštní, vý
značný, charakteristický.

pecůliátus 3. obohacený, zámožný.
peciúlium,iř, n. (peců) jmění, úspory,

(původně v dobytku) otroka, syna,
dcery; jmění vůbec.

pecůnia, ae, f. 1. jmění, majetek
(původně v dobytku, peci), užívání
jmění. 2. peníze; magna, grandis
pecunia mnoho peněz, p—am facere
vydělávati peníze; p. publica státní
důchody, obecní (vojenská) poklad
na; p—a publica nákladem obce,
p—ď suď, proprid na vlastní útraty;
pecuniaev plur.částky, dávky peněžní.

pecuniárius .3. peněžní, peněžitý;
res p—ia. 1.=pecunia. 2. peněžní
záležitost.

peciniosus 3.
tvýnosný.

1. pecus, oris, n. brav (ovce, kozy,
vepři), dobytek.

2. pecus, dis, f. ovce, v plur. brav;
dobytče.

*pedagium, F, n. clo, cestné.
pedáalis, e stopu dlouhý,silný.
pedárius 3. k noze patřící; p—iř

senatores nejnižší senátoři.
pedes, řtis, m. 1. pěší, pěšák; doplň.

pěšky; pedites, um, m. pěchota.
2. oproti egues: prostý muž, oby
čejný občan.

peněžitý, majetný;

pedester, stris, stre (i pedestris, e) |
1. a) pěší. b) pugna, proelium, iter
na (po) pevnině, suché zemi. 2.
prosaický, obyčejný, všední.

pede-temptim (—tentim; pes, temp
to) zvolna, pomalu, opatrně.
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pedica, ae, f. (pes) pouto. smyčka,
léčka.

+pediculus, 7, m. nožka; stopka.
pedi-seguus, 7, m. nohsled, sluha.
peditátus, is, m. pěchota
pědo, pepedT,pěditum 3. bzdíti.
pědor viz paedor.
Peducaeus, 7, m. jméno římského

rodu; Peducaeus 3. Peducaeův.
pedum, F, n. pastýřská hůl.
Pedum, 7, n. město v Latiu, vých.

od Říma; Peddnus 3. pedský.
Pegasus, 7, m. okřídlený kůň.
pěgma, atis, n. [ř.] příhrada na knihy.
pěiero (=periůro) 1. křivě přísahati;

peieratus 3. křivou přísahou uraže
ný; ius peieratum křivá přísaha.

peior, peius při malus.
pelagus, 7, n. [ř.] moře, vodstvo.
Pelasgi, orum, m. [ř.] Pelasgové,

Řekové; Pelasgus 3. (fem. i Pelasgis,
idis, P—ias, iadis) pelasgický, řecký.

Peleus, 7, m. otec Achilleův; Peélřděs,
ae, m. Peleovec.

Peliás, ae, m. král v lolku; Peliaděs,
um, f. dcery Peliovy.

Pělion, i7, n.=Pělios (-us) iT, m. po
hoří v Thessalii; Peliacus 3. (fem.
i Pelias, adis) pelijský, thessalský.

„Pella, ae, Pelle, es, f. hlav. město
Makedonie; Pellaeus 3. pellský, subst
Pellan.

pělex, pelicatus viz paelex, paelicatus.
pelláx, cis úskočný, chytrý.
pellectio, onis, f. přečtení.
pellego viz perlego.
pellicio, lexř, lectum 3. (per, lacio)

lákati, při—, získati, svésti.
*pellicium, 7, n. kožišinové roucho,

kožich.
pellicula, ae, f. kůžička; p—am cu

rare hověti si, přáti si.
pellis, is, f. 1. kůže, kožišina. 2.

kožich, řemínek; sub pellibus v zim
ních stanech.

pellitus 3. pokrytý, oděný koží.
pello, pepulř, pulsum 3. a) hýbati,

v pohyb uvésti, sagittam vystřeliti.
animum dojímati, působiti naň. b)
odháněti, vy—, za—, odpuzovati,
vy—, odstraňovati algm ex, a, de
re (re); do vyhnanství vypovídati,
proeiio p. poraziti; famem, sitím
zaháněti. c) tepati, bíti, udeřiti do
něčeho lyram, vrážeti do čeho algd.
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pellůceo viz perluceo.
Pelopidás, ae, m. vůdce thébský.
Peloponněsus, 7, f. Peloponnés (Mo

rea); Peloponněsius 3. P—iacus 3.
peloponnéský; Peloponněsif,orum=
Peloponnensěs, ium, m. Peloponné
sané.

Pelops, pis, m. král ve Frygii a pak
v Argu; Pelopěus 3. Pelopeius 3.
(fem. i Pelopeis, idis a Pelopěias, adis)
Pelopův, Pelopský; Pelopidae, drum,
m. Pelopovci.

peloris, idis, f. [ř.] zéva, slavka (mlž).
pelta, ae, f. [ř.] lehký štít.
peltastae, drum, m. f[ř.] peltasté,

vojíni ozbrojení lehkým štítem.
peltátus 3. ozbrojený peltou; p—T=

peltastae.
pelvis, is, f. pánev, mísa.
penárius 3. (penus) pro zásoby; cella

p—ia zásobárna, spižírna, sýpka.
Penates, ium, m. (penus) 1. ochranná

božstva rodiny, domácnosti n. státu.
2. přen. domácnost, rodinný krb,
dům, domov, vlast.

penáti-fer, a, um nesoucí penáty
(Aeneas).

pendeo, pependř — 2.: 1. a) viseti,
býti za-(po-)věšen, splývati. b) čněti,
strměti, klenouti se, vznášeti se,
býti schýlen, tkvíti, Ipěti ab ore
(na); prodlévati, váznouti (opera in
terrupta). 2. záviseti (ab, ex, de, in,
pouhý abl.), záležeti na (v) něčem;
býti někomu oddán; animo (—is)
p. býti na rozpacích, na vážkách.

pendó, pependT, pěnsum 3.: 1. zavěšo
vati na váhu, vážiti. 2. odvažovati
kov, platiti tributum; poenam p.
platiti pokutu, býti trestán. 3. po
suzovati, oceňovati algd (ex) re
podle něčeho; ceniti, vážiti si, parvi
málo, magni velice, mnoho; pěnsus
3. vážený, závažný; nihil pensi habeo
(mihi est) o nic se nestarám, nedě
lám si z ničeho svědomí. 4. *prová
děti, vykonávati.

pendulus 3. visutý, zavěšený, kývající
se, nejistý.

es), f.Penelopa, ae,
Odysseova.

penes předl. s akus. při, u, na straně,
v moci něčí; penes me est: 1. mám
něco v moci, dostává se mi něčeho.
2. záleží, závisí na mně.

(—s, choť

penetrábilis, e proniknutelný;ostrý,
vše rozrážející.

penetrális, e vnitřní, uvnitř (domu,
svatyně a pod.); domácí, národní;
p—e, is, n., p—ia, ium, n. vnitřek
domu, příbytek, svatyně, rodinný
krb.

penetró 1. vnikati, pro —, prodíratl
se; proraziti, probíti se; dotknouti
se někoho, dojmouti.

Penéus (-os), 7, m. Peneios, řeka
v Thesalii, proudící údolím Tempe;
bůhté řeky; Peneius 3. Peněfus 3.
Peneus 3. (fem. i Peneis, idis) Peneiův
penejský; Pěněia, ae, f. Penelovna.

penicillus, T, m. (penis) štětec.
penis, is, m. ocas, chvost; pyj, smilstvo
penité vnitřně, hluboko.
1. tpenitus 3. vnitřní, v komp. i hlub

ší, důkladnější.
2. penitus (adv.) 1. hluboko, uvnitř,

dovnitř, z nitra. 2. důkladně, úplně,
zcela; upřímně, vroucně.

penna, ae, f. (pinna) 1. péro, brk,
šíp; v plur. peří. 2. létací blána,
ploutev; let. 3. výběžek, mys.

pennátus 3. okřídlený; m. okřídlenec.
penni-ger, a, um okřídlený, ploutev

natý.
penni-pěs, edis na nohou okřídlený.
pennula (pinnula), ae, f. peříčko,

křidélko.
pensilis, e visutý, za-(po-)věšený.
pensi6, onis, f. splátka, částka; pla

tební lhůta, zaplacení.
pensitóo 1. (pendo) platiti; uvažovati.
pěnsó 1. (pendo) 1. vážiti, odvažovati,

vy—, vyrovnávati; vynahraditi, od
měňovati, spláceti, vykupovati (si).
2. uvažovati, posuzovati, *mysliti.

pěnsum, 7, n. (denní) úkol, práce;
přen. příze, vlna.

*Pentecoste, es, f. m. padesátý den
po velikonocích; féstum P—essvato
dušní svátky, letnice.

Penthesilea, ae, f. královna Amazo
nek.

Pentheus, 7, (—€os)m. král thébský;
Pentheus 3. Pentheův.

pěnuúria, ae, f. nedostatek.
penus, s, ('Í m. = penum,7, n.= pe

nus, oris, n. spižírna, spíže, živobytí,
potrava.

peplum, 7, n., (-us, 7, m.) [ř.] říza
řecká (ženská).



per

per předl. s akus. 1. míst. skrze, přes,
po něčem: per mediam urbem stře
dem města, per mare přes moře,
po moři; přen. per ora nostra před
očima. 2. čas. po, za, v: per idem
tempus touže dobou, per tempus po
dobu, per ludos za her, per occassio
nem při příležitosti. 3. o prostřed
nictví skrze, po, instrumentál: per
legatos certiorem facere; per litteras
písemně, per omnes deos iurare při
bozích, per vim mocí, násilně, p.
dolum lstí, Istně a pod.; (obstiti) per
me sám o sobě; per maniůs tradere
z ruky do ruky. 4. příč. skrze, pro,
z: per iram z (ve)hněvu; per me licet
pro mne, za mne; per se sám
o sobě, dobrovolně, per aetatem
pro svůj věk.

+pěra, ae, f. sáček, uzlík, mošna.
per-absurdus 3. velmi nejapný.
per-accomodátus 3. velmi příhodný.
per-ácer, cris, cre velmi ostrý.
per-acerbus 3. velmi trpký.
per-áctio, onis, f. konec, závěr.
per-acitus 3. velmiostrý, bystrý.
per-adulescens, entis velmi mladý,

mladičký.
per-adulescentulus 3. velmi mla

dičký.
per-aegué právě tak, stejně.
per-agito 1. proháněti, znepoko

jovati.
per-ago, 8gi, actum 3.: 1. proháněti

ense latus; p. humum vzdělávati;
přen. rozmýšleti si, rozvažovati. 2.
a) hnáti až do konce, t. j. provésti,
dokončiti, uskutečniti, vykonati;
procestovati, procházeti; p. fabulam
kus dohráti, causam projednati,
reum neustoupiti od žaloby. b) čas.
prožíti, ztráviti; consulatu peracto
po uplynutí. c) líčiti, vypravovati
res gestas populi Romani.

per-agratio, onis f. cestování, po
bíhání.

per-agró 1. procházeti, projížděti,probíhati,procestovati,| někudy
choditi; victoria algd p. jako vítěz;
fama peragravit pověst se rozšířila.

per-amáns, antis vroucně milující,
dobrý přítel.

peramanter velmi laskavě.
per-ambuló 1. procházeti, probíhati,

choditi někudy.
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per-amoenus 3. velmi půvabný.
per-amplus 3. velmi rozsáhlý.
per-angustus 3. velmi těsný.
per-antiguus 3. velmistarý, prastarý.
per-appositus 3. velmi blízký, pří

hodný.
per-arduus 3. velmi příkrý, nesnadný.
per-argiitus 3. velmi vtipný.
per-armátus 3. dobře ozbrojený.
per-aro 1. zorati, zbrázditi, psáti.
per-attentus 3. velmi pozorný.
perbacchor 1. prohýřiti.
per-beátus 3. přešťastný,velmi šťast

ný.
per-bellé velmi hezky.
per-bene velmi dobře.
per-benevolus 3. velmi

laskavý.
per-benigně velmi laskavě.
per-bibo, bibí — 3. vypíti, vyssáti;

vnímati.
per-blandus 3. velmi vábný, rozto

milý.
per-bonus 3. velmi dobrý.
per-brevis, e velmi krátký, stručný.
per-calěsco, caluř — 3. prohřívati se.
per-callěsco, calluř — 3. ztvrdnouti,

otupěti; státi se zkušeným.
*percanto 1. přezpívati sl.
per-cárus 3. velmi drahý, milý.
per-cautus 3. velmi opatrný.
per-celebró 1. všude rozhlašovati,

roznášeti.
per-celer, is, e velmi rychlý.
per-cello, culř, culsum 3. a) srazitl

k zemi, povaliti; udeřiti, skoliti.
b) poraziti, potříti, ránu zasaditi;
zdrtiti, ohromiti, zničiti; poděsiti,
zastrašiti.

per-cénseč, u? — 2. a) přehlížeti,
pro—, (vy)jmenovati, vypočítávati;
b) projíti, procestovati, totum orbem.

per-ceptió, onis, f. sbírání; vnímání,
chápání.

per-cieó 2. percitus 3. pobouřený,
rozčilený, popudlivý.

per-cipio, cěpř, ceptum 3. a) chytiti,
za—, sbírati, sklízeti, do sebe při
jímati. b) dostávati, vnímati, zna
menati; pocítiti, zažíti; chápati, osvo=
jiti si, nabýti.

per-colě, colur, cultum 3. a) upraviti,
vyzdobiti, vyznamenati. b) ve velké
úctě míti.

per-cómis, e velmi přívětivý.

příznivý,



per-commodus 257 peregrinus

per-commodus 3. velmi vlý)hodný,
přiměřený.

per-contátió (-cunctátič), onis, f.
vyzvídání, výslech; dotaz.

per-contátor, óris, m. vyptavač, vy
zvídatel.

per-contor (-cunctor) 1. dotazovati
se, vyptávati se, vyzvídatí.

per-cópiósus 3. velmi hojný, bohatý.
per-coguč, xT,ctum 3. uvařiti, zralým

činiti.
per-creb(r)esco, créb(r)u?ř— 3. roz

šiřovati se, stávati se známým.
per-crepo, u? — 1. hlučeti, rozléhati

se.
per-cupidus 3. velmi žádostivý, zcela

oddaný.
per-cůriósus 3. velmi zvědavý.
per-cúro 1. úplně zahojiti, vyléčiti.
per-curroó, (cu-) curri, Cursum 3.:

1. doběhnouti, dojeti.2. proběhnou
tl, projíti, procestovati; pronikat!
pectora metus; přen. přelétnouti
(zrakem, myslí), vyjmenovati, zmí
nici se.

per-cursátio,onisf. proběhnutí,(pro)
cestování.

per-cursió, onis, f. proběhnutí; přen.
schopnost mnoho rychle promysliti.

per-cursó 1. probíhati, potulovati se.
per-cussio, Onis,f. úder, rána; chyth

mický iktus.
per-cussor, čris, m. (najatý) vrah.
per-cussus, us, m. náraz, úder.
per-cutiG, cussí, cussum 3. (guatio)

1. prorazici, proniknouti, probod
nouci, prokláti. 2. a) vraziti do
něčeho algd, udeřiti, nervos do
strun; zasáhnouti, zachvátiti. b) ce
paci, dupati terrom pede, uhoditi,
zabíti, securip. popravitt; ochromiti,
něčím otřásti. c) duševně se do
tknouti, zachvátiti, postihnouti.

per-decoórus 3. velmi půvabný, hezký.
per-depso, u? — 3. prohnísti.
Perdiccás (-a), ae, m. král (vůdce)

makedonský. *
per-difficilis, e velmi nesnadný,
per-dignus 3. zcela hodný.
per-diligéns, entis velmi pečlivý, dů

kladný.
per-discó, dicic? — 3. důkladně (na

zpamět) se naučití, důkladně po
znatci.

per-diserte velmi výmluvně.

*perditič, onis, f. zhouba.
perditor, oris, m. zhoubce, škůdce.
perditus 3. ztracený, zničený, láskou

šílený, nešťastný; zkažený, ničemný,
špatný.

per-diůi velmi dlouho.
per-diiiturnus 3. velmí

trvající.
per-dives, itis velmi bohatý.
perdTx icis, f. [ř.) koroptev (čejka?),
Perdix, icis, m. synovec a učeň

Daidalův.
per-da, did!, ditum 3. 1. zkaziti, zma

řiti, zahubiti, zničiti, na mi inu při
veěsci, neštastným učiniti; algm
(algd) perditum ire někomu strojitl
záhubu. 2. zabiti; promarniti. 3.
ztratiti, pozbýti něčeho, probráti.

per-doceo, uř —2. důkladně naučiti;
perdoctus 3. dobře vyučený, velmi
vzdělaný.

per-doleč, u? 2. velmi bolestně nésti.
per-dominor, 1. annumvládnouti po

celý rok.
per-domě, u7, itum 1. úplně zkrotiti,

pokořiti.
per-důco důx!, ductum. 3. a) dověsti,

při—. za—, u—, dopravici. b) p.
murum vystaávěti, táhnouti, turres
vybudovaci, algm aď dignitotem-po
vzněsti; p. rem €0, ut přivésti tak
daleko věc. že (aby)... c) zabývatí
se něčím, pokračovaci, rem ve věci,
protahovací; v pass. trvati: corpus
perducere odore pomazati vonnou
mastí.

per-ductor, oris, m. svůdce, kuplíř.
per-duellió, onis, f. velezrada.
per-duellis, is, m. nepřítel.
per-důůro 1. vydržeti, vytrvati.
per-edo, édř, ésum 3. snísti, sžírati,

rozežírati, zničiti.
peregré (per, ager) za hranicemi,

v cizině, z (do) ciziny.
peregrinabundus 3.cestujícívcizině,
peregrinátič, onis, f. cestování v ci

zině.
peregrinátor, oris, m. cestovatel.
peregrinitás, dtis, f. cizí obyčej(e).
peregrinor 1. a) cestovati, žíci v cí

zině; těkati, býti nepřítomen (i duš.)
aures p—antur; duchem někam za
lérati, se potulovaci. b) býti cizí,
neznám.

peregrTnus 3. (per, ager) přespolní,

dlouho
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cizí, cizozemský; z ciziny, v cizině;
terror p. z vnějšího nepřítele; p-Inus,
7, m. a) cizinec; —a, ae, f. cizinka.
b) kdo se v něčem nevyzná.

per-elegáns, antis velmi
uhlazený.

per-éloguéns, entis, velmi výmluvný.
per-emnis, e (amnis); p—ia auspicia

při přechodu přes řeku.
perendičě (per, in, die) pozítří.
perendinus 3. pozítřejší.
Perenna, ae, f. staroitalská bohyně

roku.
perennis, e (annus) roční, celoroční;

stálý, věčný, pevný, nesmrtelný; p.
agua živá voda.

perennitás, dtis, f. trvání, trvalost,
věčnost.

perenně 1. trvatl, býti stálý.
per-eo, řre, if, itum (za-)hynouti,

zaniknoutl, zajíti, zemřítl, na zmar
přijíci; ztráceti se, mizeti,

per-eguito 1. projížděci.
per-erró 1. problouditi, prochoditl;

někudy blouditi, potulovati se.
per-eéruditus 3. velmi vzdělaný.
per-excelsus 3. velmi vysoký.

vkusný,

per-exiguus 3. velmi malý,nepatrný,|
kratičký, chatrný, skrovný.

per-expeditus 3. velmi snadný, po
hotový.

per-facétus 3. velmi vtipný.
per-facilis, e velmi snadný.
per-familiáris, e velrnidůvěrný.
per-fectióo, onis, f. dokonání, pro

vedení; zdokonalení, dokonalost.
per-fector, oris, m. dovršovatel, zdo

konalovatel.
per-fectus 3. dokonaný, provedený;

dokonalý, zralý, zběhlý.
per-fero, ferre, tulř, Ičatum 1. do

konce (s)nésti, vydržeti, vytrpětí,
přetrpěti; p. laborem i podstoupiti.
2. a) přinésti, dopraviti; až do konce
podržeti. b) donéstí zprávu, vyří
diti, oznamovati. c) provésti legem.

per-ficio, féecř,fectum 3.: 1. udělati,
zhotoviti, vytvořiti, dokončiti. 2.
přen. a) vykonati, provésti, vyří
diti; dokončiti, dovršiti, annos pro
žíci. b) dokázati, dosáhnouti, způ
sobiti.

per-fidelis, e zcela věrný.
perfidia, de, f. zpronevěra, zrada,

věrolomnost.
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perfidióosus 3. — perfidus 3. věro
lomný, zrádný, nepoctivý, nevěrný.

per-flábilis, e provanutelný, vzdu
chem proniknutelný.

per-flágitiosus 3. přehanebný, ne
stoudný.

perflatus, is, m. vydechování, prů
van.

per-fló 1. provívati, vanouti až k ně
čemu.

per-fluo, flixr — 3. protékati; oplý
vati pomis.

-per-fodio, fodř, fossum 3. prokopatl,
proraziti, probodnouti,

per-foro 1. provrtati, proraziti, pro
bodnouti.

per-fremo, uf — 3. hlučně supěti.
per-freguens, entis velmi navštěvo

vaný, živý.
per-fricó, uř, ictum, (—icatum) 1. silně

tříci, drbati; p. os odložici stud; p.
dentes čistiti si zuby.

per-frigidus 3. velmi studený.
per-fringo, fregř, fráctum 3. a) pro

lomiti, roz—, prorážeti, rozrážeti,
roztříštiti, rozdrobiti, portam vy
páčiti. b) přen. rušiti, ničiti. pro
nikati.

per-fruor, frůctus sum 3. (vy)užívati.
kochati se re.

perfuga, ae, m. přeběhlík, zběh.
per-fugio, figř, fugitůrus 3. a) utéci

se. b) zběhnouti, přeběhnouti.
perfugium, iř, n. útočiště, útulek.
per-fůincti6, onis, f. 1. zastávání hono

rum. 2. snášení, překonání laborum.
per-fundo, fiidř, fiisum 3.: 1. políti,

skropiti, po—, zbrotiti, posypati,
pokrýti; iudiciop. na soudě, soudem
skoupati; v pass. koupati se, bro
dici se, mýti se, napustiti se. 2. přen.
naplniti, proniknouti horrore.

per-fungor, fiinctus sum 3. a) do
končiti, vykonati, provésti algud re;
honoribusdoúřadovati. b) užíti, pro
žíti, přestáti něco periculis, fato
zemřici; perfunctus 3. přestálý.

per-furóo — — 3. hrozně zuřiti.
Pergamum, 7, n. (—us, 7, f.) jméno

měst a hradů 1. v plur. P—a, orum,
n. hrad trojský, Troja. 2. hlavní
město říše pergamské. k 1. Perga
meus 3. pergamský, trojský. k 2.
Pergaměnus 3. pergamský. Perga
méni obyvatelé P—u.



per-gaudeoč 259 per-liběns

per-gaudeo, gavlsus sum 2. velice se
radovati.

per-gnárus 3. dobře znalý.
perg©, (per-rego), perréx!, perréctum,

3.: 1. p. ire, proficisci, iter pokračo
vati v cestě, dále jíti, táhnoutí; po
spíchati, postupovati, ubírati se,
směřovati. 2. p. algd facere v něčem
pokračovatl, dále, spěšně něco ko
nati; přikročiti i k něčemu.

per-grandis, e velmi veliký; p. natu
velmi starý.

per-grátus 3. velmi milý, vítaný.
per-gravis, e velmi těžký, závažný,

důležitý, přísný.
Tpergula, de, f. výstupekdomu,krám.
*perhaurio, hausř, haustum 4. úplně

vyčerpati, v—.
per-hibeo,uT, ituh 2. a) poskytovati,

přiváděti. b) uvádětl, vypravovati,
jmenovati.

per-honorificus 3. velmi uctivý, v.
čestný.

per-horrésco, horruř — 3. a) silně
se ježiti, čeřitl. b) velmi se chvěti,|
hroziti algd.

per-horridus 3. velmi drsný, divoký,
hrozný.

per-himániter velmi vlídně.
per-himánus 3. velmi vlídný, přá

telský.
Periander (—drus), T,m. vládce ko

rinthský.
Periclés, is, m.státník athénský,5. st.

př. Kr.
periclitatio, ónis,f. zkoušení, pokus.
periclitor 1. (periclum)1. pokoušeti

se, odvažovati se, nebezpečí (boj)
podstupovati, býti v nebezpečí. 2.
uváděti v nebezpečí; zkoumati.

periculósus 3. nebezpečný.
peric(u)lum, 7, n. 1. zkouška, zkuše

nost. 2. a) nebezpečí, nebezpečný
podnik, povážlivý stav; p. adire vy
dávati se v, podstupovati nebezpečí.
b) pass. p. libertatis hrozící svobodě,
pod. vitae, capitis (hrdla); p. alcis
rei facere odvážiti se něčeho, dávati
něco v sázku. c) pohroma, zkáza,
porážka. 3. boj, soud, žaioba, roz
sudek; úřední protokol.

per-idoneus 3. velmi vhodný.
per-illistris, e velmi jasný, skvělý,

slavný, vznešený.
per-imbecillus 3. slabounký.

per-imoó, 8mř, emptum (emo) 3. za
hubiti, zničiti, usmrtiti, zmařiti.

per-incommodus 3. velmi nepo
hodlný, nepříznivý.

per-inde právě tak, ac, atgue jako;
podle toho; perinde esse, ut... míti
takovou cenu, že...; haud perinde
ne příliš.

per-indulgéns,entis, velmishovívavý.
per-infirmus 3. velmi slabý, zcela

bezpodstatný.
per-ingeničosus 3. velmi nadaný.
per-iniguus 3. velmi rozhořčený;

nespravedlivý.
per-insignis, e velmi nápadný.
perinungo, únxŤ,inctum 3. úplně na

tříti.
per-invalidus 3. velmi slabý.
per-invisus 3. velmi nenáviděný.
per-invřtus 3. velmi nerad.
periodus, 7, f. [ř.] oběh, průběh;

souvětí, perioda.
peripatěticus 3. [ř.] peripatetický;
p—us, T, m. peripatetik (—ický
filosof).

peripetasma, atis, n. [ř.] koberec,
čaloun.

*peripherTa, ae, f. kružnice.
tperiphrasis, is, f. opis, opsání.
per-iratus 3. velmi rozhněvaný.
periscelis, idis, f. [č.] zlatý šperk na

noze, zlatý podvazek.
peristróma, atis, n. [ř.] pokrývka,

koberec, čaloun.
peristyl(i)um, iT,n. [ř.] dvůr se slou=

povím, dvorana.
peritla, ae, f. zkušenost, znalost.
peritus 3. zbhbušený,znalý, zběhlý;

p—us, 7, m. znalec, odborník.
per-iicundus 3. velmi příjemný.
per-iarium, i7, n. křivá přísaha.
per-iiró 1. — peiero.
per-iirus 3. kčivopřísežný, zrádný.
per-lábor, Idpsus, sum 3. plynouti,

jeti, letěti, vznášeti se; dojíti, pro
niknouti.

per-laetus 3. velmi veselý.
per-láte velmi daleko, široko.
per-lateo, uř — 2. ustavičně se skrý

vati.
per-lego (pellego), legr, lEctum3. pře

hlížeti, pro—, přečísti.
per-levis, e velmi lehký, skrovný,

slabý.
per-libens, entis velmi rád.
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per-liberáliter velmi štědře.
per-litó 1. se zdarem obětovati

(% mši).
per-longus 3. velmi dlouhý.
per-lůceo (pellůceo) xI, ctum 2. pro

svícaci, prozařovati; perlicéns, entis
průzračný, jasný.

per-Idcidulus 3. = perlůcidus 3.
velmi průhledný; velmijasný, zářivý.

per-lictuosus 3. velmi smutný.
per-luó, luř, lďtum 3. umýti; v pass.

mýtci se, koupatl se.
per-liistro 1. a) prochoditi, projetí,

protáhnouti. b) prohlížeti, pře—,
uvažovatci.

per-magnus 3. velmi veliký.
per-maneč, máns[, mánsiirus2. zůsta

ti, vydržeti, vytrvati.
per-máno 1. protékati, vtékati, vlé

vati se; vniknouti, proniknout.
per-mánsioó, onis, f. setrvání, vy

trvání.
per-marinus 3. provázející,ochraňu

jící na moři.
per-mátiresco, mátiruř — 3. do

zráti, uzráti.
per-mediocris, e velmi prostřední.
per-meč 1. a) prochoditi. b) dojíti,

přijíci, dolehnouti, dospěti.
per-metior, měnsus sum 4. změřiti,

pře—, projíti, projeti.
per-mingó, nxř — 3. vymočiti se.
per-mirus 3. velmi podivný.
per-misceo, miscuř, mixtum 2. alad

(cum) re, rei: 1. smíchati, pro—,
přimíchati. 2. spojiti; poplésti, po
bouřiti, uvésti ve zmatek; p. omnia
divina humanague zvrátiti všechen
řád božský i lidský.

per-missio, onis, f. vzdání; ponechání
na vůli, povolení, dovolení, do
pušcění.

permissů se svolením.
per-mittó, misI, missum 3.: 1. vy

pustiti, vrhati, mecati tela, hnáti
eguos. 2. přen. a) přenechati, ne
chati na vůli, dopustiti, dovoliti.
b) odevzdati, svěřiti, uložitci; me
P—5 poddávám se.per-mixtě| (—mixtim)
spolu s...

per-mixtió, onis, f. smíšení, směs.
per-modestus 3. velmi skromný,

mírný.
per-molestus 3. velmi obtížný.

smíšeně,
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per-moló, uř — 3. rozemlíti; přen.
zneuctíci.

per-motio, onis, f. pohnutí mysli,
nadšení.

per-moveč, móvř, mětum 2. a) po
hnouti, dojmoutl, vzrušlci. b) po
vzbudici; znepokojiti, rozčiliti.

per-mulceo, mulsT,mulsum 2. a) hla
diti, po —, u—, zlehka se dotýkati.
b) lahoditi, upokojiti, ukonejšiti.

per-multus 3. velmi mnohý.
per-můinič 4. dostavěti opevnění;

silně opevniti.
per-mitáti6, onis, f. proměna, zá—.

vý—, z—; směnka.
per-miůitě 1. proměniti, z—, vy—,

vystřídati, vykoupitl; směniti pe
níze, dáci si je poukázati.

perna, de, f. kýta (zadní).
per-necessárius 3. velmi potřebný,

nezbytný; subst. m. důvěrný přítel.
per-necesse zcela nezbytně.
per-negó 1. tvrdošíjně zapírati.
perniciábilis, e zhoubný.
pernicies, či, f. (neco, nex) záhuba,

zkáza, pád; p—ěTesse býti k zhoubě.
perniciósus 3. zhoubný, škodlivý, ne

šťastný.
pernicitás, dtis, f. hbitost, křepkost»
pernix, řcis (perna) hbitý; vytrvalý.
per-nobilis, e velmi slavný.
*pernoctátió, onis, f. přenocování,

nocleh.
per-noctě 1. přenocovati.
per-nosco, noví — 3. dobře poznati.
per-notěsco, notuř — 3. státi se zná

mým.
per-notus 3. dobře známý.
per-nox, ctis celonoční, po celou noc.
per-numeró 1. vypočícati, vyplatitci.
pero, onis, m. škorně, bota.
per-obsciůrus 3. velmi temný.
per-odiosus 3. velmi nenáviděný.
per-officiose velmi laskavě.
per-opportiůnus 3. velmi příhodný,

vítaný.
per-optátě zcela podle přání.
per-optátus 3. velmi žádoucí.
tperopus est jest naléhavá potřeba.
per-orátio, čnis, f. závěr řeči, zá

věrečná řeč.
per-orno 1. velmi zdobiti.
per-o0ró 1. a) domluvici, míti závě

rečnou řeč. b) vyložiti, projednati;
*poprositi, U—.
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per-čsus 3. velmi nenávidící, rozmrzený,omrzelý,lucem| života;
perosum esse algc velmi zanevříti
na něco.

per-páco 1. úplně uklidniti, podma
nitj.

per-parcé velmi šetrně.
per-parvulus 3. zcela maličký.
per-parvus 3. velmi malý.
tperpástus 3. (dobře) vykrmený.
per-pauculus 3. velmi skrovný; (jen)

maličko.
per-paucus 3. velmi skrovný; ma

o.
per-paul(l)um velmi málo.
per-pauper, is chudičký.
per-pelló, pul?, pulsum 3. a) dohnati,

přiměci. b) provésti, způsobiti.
per-pendiculum, 7, n. závaží, olov

nice; ad p. svisle.
per-pendě, pendř,pěnsum3. odvážiti,

zvážiti; rozvažovati, oceňovati, po
suzovati, zkoušeci, zkoumati.

perperam nesprávně, křivě, špatně,
tperpes, etis ustavičný, věčný.
per-pessió, onis, f. (vy)trpění.
per-petior, pessus sum 3. a) snášetí,

zkuslti, (vy)jerpěti. b) dovolici,
strpěti.

*perpetě, Ivř, Ituri, 3. napadnouti.
*perpetrátor, Oris, m. vykonávatel,

původce.
perpetro 1. (patro) vykonati, pro

vésti, způsobici, něčeho dosíci.
perpetuitás, dtis, f. nepřetržitost,

souvislost, trvání, stálost, věčná pa
mátka; p. temporis, vitae všechen
čas, život.

1. perpetuč nepřetržitě, stále, na
vždy, nadobro.

2. perpetuč 1. něco nepřetržitě dě
lati, trvale zachovávati.

per-petuus 3. (per, peto)1. nepřetrži
tý, souvislý, celý; p—um carmen;
nepřetržitá, dlouhá báseň. 2. stálý,
trvalý, doživotní, věčný, in perpe
tuum na věčné časy. 3. nezměněný,
všeobecně platný.

per-placeč, uř — 2. velmi se libiti.
per-plexus 3. (plecto). spletitý, za

motaný. nejasný, zmatený.
per-polio 4. uhladiti, vytříbiti, zdo

konatitr, zušlechciti.
per-populor 1. vypleniti, zpustošiti.
per-pětátió, onis, f. bujná pitka.

per-poto 1. popljeti, pitkykonati.
per-primo, pressi, pressum 3. stále

stlačovati.
per-propinguus 3. vetmi blízký,

subst. velmi příbuzný.
*perpridens, entis velmi obezřelý,
per-pugnáx, cis velmi bojovný.
per-půrgó 1. pročistiti, vysvěclití,

crimina vyvrátiti.
per-pusillus 3. zcela maličký.
per-guam příliš, velmi.
per-gufro, gulsivi, gussřtum3. pátrati,

vy—, vyptávati se, zkoumati.
per-guisité zevrubně.
per-ráro velmi zřídka.
per-rárus 3. velmi řídký.
per-reconditus 3. pečlivěskrytý.
per-répě, ps? — 3. lézci, plaziti se

po něčem.
per-ridiculus 3. velmi směšný.
tperrčdě, s7ř, sum 3. přehlodati,

roz—.
per-rogátič, onis, f. provedení, zá

kona legis.
per-rogě 1. tázati se po řadě.
per-rumpě, rápř, ruptum3. proraziti,

roz—, probíti se hostes, raziti si
cestu něčím flumen, prolomiti, zví
těziti, zmařiti.

Persa, de (—6, es), f. dcera Okeanova;
Perseis, idis, f. dcera Fersina (He
kate), přen. kouzelný.

Persae, drum, m. (sing. Persa, —ěs,
ae) (ř.] Peršané; země Persis, idis,f.;
perský Persicus 3., fem. i Persis, idis.

per-saepe velmi často.
per-salsus 3. velmi vtipný.
per-salůtátič, onis, f. pozdravování

na všechny strany.
per-salůto 1. pozdravovati všechny

po řadě.
per-sapiens, entis velmi moudrý.
per-scienter velmi bystře.
per-scindo, scidř,scíissum3. roztrhatl,

strhati.
per-scitus 3. velmi rozumný, zname

nitý.
per-scribě, psT, ptum 3, a) vypsati,

se—, po—, vylíčiti, zaznamenati po
řadě res gestas populi Romani. b) pí
semně oznámiti; zevrubně líčiti; za
psati do protokolu, do účetní knihy;
částku peněžitou poukázati, platiti.

per-scriptič, onis, f. zápis, záznam;
poukázka k výplatě.



per-scriptor 262 per-suádeč

per-scrTptor, čris, m. účetní.
per-scriitor 1. prohledati, proslíditi;

vyšetřiti, prozkoumati.
per-seco, secuř, sectum 1. proříz

nouti, vy—, něco rázem ukončiti;
důkladně zkoumati.

erseciůtió, onis, f. pronásledování,
stihání.

*perseciitor, óris, m. pronásledo
vatel.

per-sedeč, sed, sessum 2. ustavičně
seděti.

per-seégnis, e velmi mdlý, liknavý.
per-sentič, sensi, sénsum 4. hluboce

pociťovati, znamenati.
Persephone, es, f. — Proserpina.
Persepolis, is, f. hlav. město Persie.
per-seguor, secitus sum 3.: 1. (hor

livě) následovati, provázeti, jíti za
někým; pronásledóvati. stíhatl, do
stihnouti. 2. přen. a) napodobovati
antiguitatem; vyhledávati voluptates,
domáhati se něčeho ius; dosíci, na
bývati něčeho. b) něco prováděti,
v něčem pokračovati, horlivě se
něčím zabývati: scelus, otium, artes.
c) něco vystihnouti, prozkoumati,
vylíčiti, zaznamenati, stanovití.

Perseus, 7, m. 1. mythický rek, syn
Jova a Danay; Perseius 3. Perseus
3. Perseův. 2. král makedonský;
adj. Persicus 3.

persevěráns, antis vytrvalý.
persevěrantia, de, f. vytrvalost, stá

lost.
per-sevěro 1. a) vytrvati, na něčem

zůstávati. b) perseverare algd facere
dále, neustále něco dělati.

per-severus 3. příliš přísný.
Persicus 3. a) perský. b) Perseův;

bellum Persicum a) s Peršany. b)
s Perseem; 1Persicamálus broskvoň,
P—um máalum broskev.

per-sido, sedi, sessum 3. usaditi se;
proniknouti.

per-signo 1. zaznamenati, seznam na
psati.

per-similis, e zcela podobný.
per-simplex, icis velmi prostý.
per-sisto, stitř — 3. vytrvati; státi,

trvati na něčem.
per-solvóě, solvř, soliitum 3.: 1. roz

vázati, rozvinovatl; rozřešiti, vy
ložiti. 2. a) zaplatiti; p. poenas od
pykati trest, býti potrestán. b) dáti,

vzdáti alci grates dignas, honorem;
p. alci vitam obětovati. c) vyplniti,
fidem státi ve slovu, ius v právu.

persóna, ae, f. [z ř.] 1. škraboška,
maska. 2. na divadle i v životě:
úloha, osoba, povaha; p—am olcis
tueri, sustinere, gerere, ferre hráti
něčí úlohu; alienam p—um ferre pře
tvářeti se. 3. hodnost, stav, po
stavení.

*personális, e osobní.
personátus 3. opatřený maskou, za

kuklený.
per-son8, uř — 1. zaznívati, hlučeti,

rozléhati se něčím algd; něco na
plňovati zvukem, hlukem; hlučně
volati, hřmotiti.

per-spectus 3. prozkoumaný, osvěd
čený.

per-spergo, sl, sum 3. pokropiti, po
sypati.

per-spicáx, acis prozíravý, bystrý.
perspicientia, ae, f. prohlédnutí, po

znání.
per-spició, spex[, spectum3.: 1. viděti

skrz něco; prohlížeti, zkoumati,
pozorovati. 2. poznati, porozuměti,
přesvědčiti se o něčem algd; per
spectum algd habere míti -o něčem
přesvědčení, důkazy.

perspicuitás, dtis,f.jasnost, zřejmost.
perspicuus 3. průhledný, jasný,

zřejmý.
per-sterno, strdy!, stratum 3. vy

dlážditi.
per-stimulo 1. (stále) drážditi.
per-sto, stit? (statiirus), 1. a) pevně

státi, váznouti. b) trvati, po —,se—,
býti pevný in sententid, trvati na
svém; vytrvale něco dělati: persto
algd facere.

perstrepoó, uř, itum 3. přehlušovati,
stále hlučeti.

per-stringo,nxř, ctum3.: 1.zasáhnou
ti, poškrábnouti. 2. a) nepříjemně
se dotknouti, otřásti algm. b) kárati,
dorážeti, útočiti. c) o něčem se
zmíniti algd, stručně vylíčiti.

per-studiósus 3. velmi horlivý, horli
vě oddaný.

per-suádeo, suas!, sudsum 2.: 1. pře
mluviti, pohnouti, svésti (alci, ut,
ně); mihi persuasum est jsem roz
hodnut, odhodlán. 2. přesvědčiti,
že... (akus. s inf.); mihi persuasum
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est, persuasum habeo jsem přesvěd
čen; mihi persuadeo, persuadetur na
bývám přesvědčení.

persuásio, onis, f. přemluvení, pře
svědčení, víra.

*persuásívus 3. přesvědčivý.
persuásůi alcis na radu něčí.
per-subtilis, e jemně zpracovaný.
per-sultó 1. poskakovati, pře—, pro

bíhati, projížděti.
per-taedet, taesum est 2. me alcis rei

něco se mi hnusf, protiví, něco si
ošklivím, jsem něčím rozmrzelý;
pertaesus alcis rei rozmrzelý něčím.

per-temptó (—tentó) 1. a) ohmatá
vati se všech stran, (pro)zkoumati;
pokusiti se o něco, působiti na ně
koho algm, algd. b) pronikati, za
chvacovati.

per-tendo, tendř, tentum (těnsum)
3. směřovati, spěchatl Romam; trva
ti na něčem.

per-tento 1. = pertempto.
per-tenuis, e velmi tenký, chatrný.
per-terebro 1. provrtati.
per-tergeč, tersi, tersum 2. utříti,

otříti.
perterrefació, fecř,factum 3. = per

terreo.
per-terreó, uf, itum 2. zastrašitl,

po—, poděsiti; timore perterritus
ze strachu.

per-terri-crepus 3.
znící.

per-texč, texuř,textum 3. utkati; pro
vésti, dokončiti.

pertica, ae, f. tyč, sáhovka.
per-time-factus 3. ustrašený.
per-timěscó, timuř — 3. velmi se

strachovati.
per-tinácia, de, f. vytrvalost, tvrdo

šíjnost.
per-tináx, čcis (tenax)vytrvalý, stálý,

neústupný, neúprosný, tvrdošíjný;
adverb. | *pertinacé.

per-tineo, u? — 2.: 1. dosahovati
rukou, táhnouti se, šířiti se; 2. a) ně
koho, něčeho (ad, algm, algd) se
(do)týkati, býti ve spojení, v sou
vislosti s něčím, vztahovati se k ně

hrůzostrašně

čemu; někoho zasahovati, na ně- |
koho působiti, mítl pro něho vý
znam; ad rem pertinet na tom záleží,
jest to důležité. b) hoditi se k ně
čemu, býti zapotřebí: res, guadead

proficiscendum pertinent. c) směřo
vati k něčemu, míti něco cílem,
patřiti někomu, někam.

per-tingo — — 3. sahati k něčemu;
dotýkati se, dosáhnout

per-tractatio, onis, f. zaměstnávání
se něčím alcis rei.

per-tracto 1. algd a) něco ohmatá
vati; na něco působiti. b) něco pro
jednávati, promysliti.

per-trahó, tráaxř,tractum 3. a) při
vléci, dovléci. b) přen. násilím při
vésti, přilákati.

1pertránseo, if, itum,fre přejíti, pro
niknouti.

per-tristis, e velmi smutný.
per-tumultuoóosé velmi znepokojivě.
per-tundo, tůdf, tisum 3. prorazitl,

provrtati.
per-turbátio, ónis, f. 1. zmatek, ne

pořádek, porucha; p. caeli nepo
hoda, rei publicae bouře v obci,
rerum politický převrat, vitae roz
vrat života. 2. rozrušení, rozčilení,
zděšení, vášeň (animi).

per-turbátrix, řcis,f. která uvádíve
zmatek.

per-turbátus 3. zmatený, po—,vzru
šený, vášnivý.

per-turbó 1. a) zmásti, po—, uvésti
ve zmatek, pobouřitl, rozrušiti.
b) vyrušiti, poděsiti; v pass. pozbýti
rozvahy, strachovati se.

per-turpis, e přehanebný.
per-ungo, inxr, iinctum 3.

po—, natříti.
per-urbánus 3. velmijemný, vzdělaný.
per-ůGir8,uss?, istum 3. spáliti, opáliti;

perurř ré býti něčím rozpálen, tou
žiti po něčem.

Perusia, ae, f. město v Etrurii (Pe
rugia); Perusřnus3. perusijský, z Pe
rusie; P—um, T,n. statek u Perusie,

per-útilis, e velmi užitečný.
per-vádo, sř, sum 3. a) projíti, pro

niknouti, proraziti, šířiti se někam.
b) dojíti, dospěti něčeho (ad) algd.

per-vagátus 3. všeobecně známý.
per-vagor 1. probíhatl, potulovati

se, šfřiti se; pronikati dolor ad
membra naplňovati.

per-vagus 3. neustále těkající.
*pervalidus 3. velmi silný, mocný.
per-variě velmi rozmanitě.
per-vastó 1. úplně zpustošiti.

namazati,
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per-vehě, xf, ctum 3. a) provézti,
pře—. do—. za—, v pass. projeti,
dojetl, proplouti, doplouti, pře
pravici se někam.

per-vello, veliT — 3. stále škubati,
drážditi. otřásati.

per-venio, věn]?, ventum 4. přijít,
dospěti, přicáhnouti někam; per
venire ad annum... dožíti se roku —;
upadnouti v něco in potestatem, in
odium, vejíti v in affinitatem; přijíti
k něčemu, nabýti něčeho ad rem,
dostati se někam ad algm.

perversitás, dtis, [. zvrácenost, po
šetilost.

per-versus 3. zvrácený; zpozdilý, zlý;
p—! oculi šilhavé.

per-vertě, tř, sum 3. zvrátiti, pře—,
vy—. roz—, poraziti, skáceti, zni
čiti; perverso numine proti vůli bohů.

per-vesperT pozdě večer.
per-vestTgátič, čnis. f. probadání.
per-vestigó 1. proslíditi, vy—, pro

zkoumati, vypátrati.
per-vetus, eris—pervetustus 3. vel

mi starý, zcela zastaralý.
pervicácia, ae, f. vytrvalost, tvrdo

šíjnose.
per-vicáx, dcis (vinco)vytrvalý, stálý,

neústupný, tvrdošíjný. zarputilý.
per-videč, vřdr,vřsum2. dobře viděti,

prohlížeti; zkoumati, pochopiti.
per-vigeč, ur, — 2. silně, napořád

bujeti.
per-vigil, is bdělý, ostražitý.
per-vigilátič, onis,f.—pervigilium,

iT,n. noční slavnost n. veselí.
per-vigilo 1. bdíti, noctem probdíti.
per-vřlis, e velmi laciný.
per-vincě, vřcř. victum 3. a) úplně

zvítězici, přemoci. b) přiměti, po
hnouti: něco prověsti, prosaditi.

per-vius 3. otevřený, volný: schůdný,
přístupný: pervium, 7, n. průchod.

per-volgo = pervulgo.
per-volitě 1. proletěti, do—, po

letovati někudy.
1. per-volo 1.=pervolito.
2. per-volo, velle, vojur — velice si

přáti, rád chtíiti.
per-voluitó 1. rozvinovati, pročítati

závit papyru; vyváleti.
per-volvo, volvř,volitum 3. a)=per

voliito. b) pervolvi in re stále se ně
čím zabývati.

264 petTturlč

per-vulgo 1. a) roznésti, uveřejniti,
oznámiti, rozhlásiti. b) se p. oddá
vati se (o ženách); pervulgatus 3.
obyčejný, známý.

pěs, pedis, m. 1. noha, kopyto, spár,
pazour; přen. krok, chůze. běh;
pedem ferre kráčetí. jíti: pedibus
non valere býti slabý na nohy; retro
pedemferre, p-em referre ustupovati;
pedem efferre vykročiti, vyjíti, con=
ferre přistouplti blíže, sraziti se,
ponere stoupati; pedibus ire, profi
cisci pěšky, po suché zemi; pedibus
merere, stipendia facere sloužiti j.
pěšák: in sententiom pedibus ire
hlasovatl pro návrh: ante pedes před
nohama (očima, sub pedibus esse
býti přemožen, pod něčí vládou;
pugna věnit ad pedes nastal boj pě
choty. 2. pedes v plur. plachetní
lana. i v sing. aeguo pede plnými
plachtami, pedem facere napnoutl
jedno lano. 3. pěs—=stopa, 29.6 cm.
4. pes—=stopa, t. j. takt, rozměr
verše, verš.

pessimus, — * při malus, male.
Pessiniis, intis, f. m. město v Galatii,

sídlo kultu Kybelina; Pessinuntius 3.
3. pessinuntský.

pessum ve výrazech: pessum — řre
zahynouti, pessum — dare zahubiti,
zkaziti; tpessum abire přicházeti
nazmar, mizeti. býti odstraněn.

pesti-fer, a. um morový, otravný,
zamořený; zhoubný, osudný, pro
klatý.

pestilens, entis=pestifer.
pestilentia, ae, f. 1. nezdravost, ne

zdravé počasí, nezdravá krajina.
2. nakažlivá nemoc, mor.

pestis, is, f 1. mor, nákaza. 2. přen.
zhouba, zkáza; otrava, vřed.

petasátus 3. [z ř.) se širokým klo
boukem na hlavě, vypravený na
cestu.

petesso — — 3. (peto) pronikatl;
toužiti po něčem alad.

tpetiolus, T,m.—pediculus.
petitič, onis, f. 1. útok, výpad, rána.

2. žádání, p. consulatůs učházeníse
o konsulát; požadavek, pohledávka,
žaloba.

petitor, oris, m. uchazeč, věřitel,
žalobce.

petiturio 4. chtíci se ucházeti o úřad,
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petě, Iv] (iT),Itum 3.: 1. a) algd, alguč
někam směřovati, jíti, ubíratci se,
táhnouti, plaviti se, chýliti se; petere
algd cursii, fued, běžeti, utíkati
někam. b) sahati, mířiti na něco,
chápati se něčeho, algm dextra po
dávati někomu pravici. c) dorážeti,
stříleti, hnáti se, napadati. útočiti,
stíhati algd, algm; petere viam, iter
dáti se na cestu, oguamjíti pro vodu,
fugam na útěk. pugnam do boje.
2. a) hledati; přinášeti. jíti pro něco
oguam; získávati. nabývati, exem
plum bráti si; fuga salutem p. v útěku
hledati záchranu. b) tázati se; přáti
si, žádati algd ab (ex) alaguo, pro
někoho alci; p. algm s prosbou se
na někoho obraceti; p. regnum do
máhati se, mogistratum ucházeti se
o úřad; vyžadovati, vymáhati pecu
niom, praemium; petere poenas ab
alguo trestati někoho, mstíti se;
p. algm i žalovati někoho.

petorritum, 7. n. (galské slovo) čtyřkolka. vůz.
petra, ae, f. [ř.) skála, balvan,
Petreius, I, m. jméno říms. rodu;

legát M. Petreius porazil Katilinu
r. 62 př. Kr

Petronius, T,m. jméno říms. rodu; T.
Petronius,důvěrník Neronův, arbiter
elegantiarur

tpetrósus 3. kamenitý, skalnatý.
petuláns, antis (peto)drzý, rozpustilý,

nevázaný.
petulantia, ae, f. drzost, dotěrnost,

opovážlivost; rozpustilost, neváza
nost.

petulcus 3. útočný, trkavý; *drzý,
nevázaný.

Phaeáx, acis, m. Faják, obyvatel na
Scherii: Phaedcius 3. Phaečcus 3.
faiácký; Phaečdcia, ae země Fajáků.

Phaedon, onis, m. Sokracův žák Fai
don.

Phaedra, ae, f. choťTheseova.
Phaedrus, 7, m. 1. žák Sokratův

Faidros. 2. epikurejský filosof.
*phaenomenon,f, n. jev, úkaz.
Phaestus, 7, f. (-um, 7, n.) Faistos.

město na jihu Kréty; Phoestius 3.
faistský: Phaestias, adis, f. Faisťanka.

Phaéton, ontis, m. (Zářící). 1 Helios.
2. syn Heliův a Klymenin: Phaěthon
tiades, um, f. sestry Faethontovy.

Phačthonteus 3. (fem. i Phačthontis,
iris) Faethonský; Phaěthiso, ae, f.
sestra F—ova.

phalanga, ae, f. [ř.] válec.
phalangTtés, ae, m. [ř.])těžkooděnec

z falangy.

phalanx, ngis, f. [(ř.]falanx, bitevníšik.
phalárica viz falarica.
Phalaris, idis, m. ukrutný tyran vAgri

gentu, 6. st. př. Kr.
phalerae, drum,f. (ř.] kovové ozdoby

(medailony). čestné odznaky, vy
znamenání.

phalerátus 3. ozdobený falerami.
Phalérum, 7, n. přístav athénský;

Phalěricus 3. falerský, Phalěreus, T
m. Faleřan.

tphantasia, ae, f. myšlenka,fantasle.
phantasma, atis, n. [ř.) přízrak,

strašidlo.
*phantasmaticus 3.

fantastický.
Phačn, onis. m. lesbický jinoch.
pharetra, ae, f. [ř] toulec.
pharetrátus 3. výzbrojený toulcem.
*pharmacopoea, ae, f. návod k pří

pravě léků.
pharmacopóla, ge, m. [č.] prodavač,

léků, mastičkář.
Pharnaces, is, m. král pontský.
Pharsálus, T,f. město v jižní Thessalli;

Pharsalicus 3. Pharsálius 3. farsalský,
u Farsalu: Pharsalia, órum, n. Farsalle

Pharus, Pharos, T, f. [ř.] ostrůvek
u Alexandrie. Pharius 3. farský,
alexandrijský, egyptský; Isidin.

phasělus, phosélos, phasellus, T, m. f.
(č.1 1. fazole, bob. 2. lehký a dlouhý
člun.

Phásis, idis, m. [ř.] řeka v Kolchidě;
Phásias, adis, f. fasidská. Fasiďanka
(žena z Kolchidy). Phdsiacus (—Gnus)
3. fasidský, phásidnus, m. (gallus)
bažant.

Phégeus, 7.m. mytický král v Arkadii.
Pherae, drum. f. Fery, město v Mes

sénii a Thessalii; Pheraeus 3. ferský,
Pherae? Feřané.

Pherecyděs, is, m. řec. filosof a logo
graf; Pherecyděus 3. Ferekydův.

jako přízrak,

| Phidiás, ae, m.athénský sochařFei dias
Ph diacus 3. Feidiův,

: Philadelphus, 7, m. (Ptolemaeus II.
Phil.) král egyptský, 285—247př. Kr.
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PhilaeníT, orum, m. dva bratří z Kar
thaginy.

Philémón, onis, m. fryžský stařec.
Philetaás, ae, m. řecký učenec a bás

ník; Philetaeus 3. Filétův.
Philippi, rum, m. město v Makedonii;

Philippeus 3. Philippfus 3. Philippěnsis
e filipský, u Filipp.

Philippus, 7, m. [ř.] jméno mužské,
zvl. králů makedonských; Philippi,
orum, m. zlaté mince s obrazem krá
le Filippa; adj. Philippěus 3. Philip
picus 3.; Philippicae (orationes) filip
piky, řeči Demosthenovy proti Filip
povi, Ciceronovy proti Antoniovi.

philitia, orum, n. [ř.] společné obědy
spartské.

Philo, onis, m. Filon z Larissy, přivrže
nec filosofie akademické, učitel Ci
ceronův.

Philoctětěs (-ta), de, m. řecký rek,
majitel luku Herakleova; Philocte
téus 3. Filoktétův.

philologia, ae, f. [ř.] učenost.
philologus 3. učený, subst. učenec;

*jazykozpytec, filolog.
Philomela, ae, f. dcera krále athén.

Pandiona, proměněná v slavíka;
přen. slavík.

-philoměéla, ae, f. [ř.] slavík.
philosophia, ae, f. [ř.] filosofie,

filosofický problém, f—á nauka,
škola.

+philosophicus 3. filosofický.
philosophor 1. filosofovati, vědecky

badati.
philosophus 3. [ř.] filosofický, subst.

filosof.
philtrum, 7, n. [ř.] nápoj lásky.
philyra, ae, f. [ř.] lípa, lípové lýčí.
phimus, 7, m. [ř.] nádoba na vrhání

kostek.
Phineus, 7,m. 1. král thrácký, týraný

Harpyjemi; PhTněus 3. PhinčTus 3.
Fineův. 2. bratr Kefeův.

Phintiás, de, m. přítel Damonův za
dob Dionyslů v Syrakusách.

*phito viz pytho; phitonissa= pytho
nissa.

Phlegethón, ontis, m. (ohnivá) řeka
v podsvětí; Phlegethontis, idis Fle
gethontu.

Phlegra, ae, f. poloostrov (pozd.
Pallene) na Chalkidice; Phlegraeus
3. flegrajský.

Phlegyás, ae, m. myth, vládce v Pano
peu ve Fokidě.

Phliůs, dntis,f. město jz. od Korinthu;
Phlřásius 3. fliuntský, PhliTasirFliun=
ťané.

phóca, de=phoce, es, f. [ř.] tuleň.
Phocaea, ae, f. Fokaja, přímořské

ionské město v M. Asii; Phocaicus
3. fokajský; Phocaeenses, iurr -=Pho
caeř, orum, m. Fokajané.

Phoóción, čnis, m. Fokion, vojevůdce
a státník athénský, 4. st. př. Kr.

Phocis, idis, f. Fokis, krajina ve střed.
ecku; Phócěus3. Phocaicus 3.fócký,

z Fokidy; Phocensěs, ium-—=PhociT,
črum, m. (sg. i Phóceus, eř, —eos)
Fočané.

Phoebe, es, f. [ř.] sestra Foibova,
Diana; noc.

Phoebi-gena, ae, m. syn Foibův.
Phoebus, 7, m. 1. Foibos, příjmení

Apollonovo; 2. slunce; repercusso
Phoebo odrazem slunce. 3. chrám
Foibův; adj. Phoebeius 3., Phoeběus
3. Foibův, přen. sluneční, lékařský.
Ph-a ales havran; Ph-a virgo Dafne,
přen. vavřín; Phoebas, adis, f. [ř.]
kněžka Apollonova, věštkyně; Phoe
beum, 7, n. chrám Foibův.

Phoeníce, és (-ca, ae), f. Foinikie;
Phoenicius 3. (f. též Phoenissa, ae)
foinický. Phoenfx, icis, m. Foiničan;
Phoenissa, ae, f. Foiničanka.

Phoenix, řcis,m. učitel Achilleův.
phoeni , řcis, m. [ř.] fénix, pták

ohniváč.
phonascus, 7, m. [ř.] cvičitel hlasu,

učitel zpěvu.
Phorbás, antis, m. jméno muže.
Phorcus, 7, m. mořský stařec Forkys;

Phorcis, idis—Phorcýnis, idis,f. dcera
Forkyova (zvl. Medusa).

Phormiě, ónis, m. Formion,filosof,
žil kol. r. 200 př. Kr.

Phoroneus, 7, m. myth. král v Argu;
Phoronis, idis, f. Foroneovna.

*photographicus 3. fotografický.
Phra(h)átes, 7, m. král Parthů.
+phrasis, is, f. úsloví, výraz slovní,

fráze.
phreněticus 3. [ř.] nemocný moz

kem,šílený.
Phrixos (-us), 7, m. bratr Helli

Phrixeus 3. Frixův.
Phryges, um (sg. Phryx, ygis) m.
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Frygové, přen. Trojané, Phrygius 3.
fryžský; -ia mater Kybele; —ius
lapis, mramor; přen. trojský; země
Phrygia, ae, f.

Phthřa, ae, f. Fthie, krajina v již
Thessalii.

phýlarchus, i, m. [ř.] náčelník fyly, :
vladař.

Phyle, es, f. tvrz v Attice.
Phyllis, idis, f. jméno dívčí.
physicus 3. [ř.] přírodovědecký, pří

rodozpytný; ph —us, 7, m. přírodo
vědec, -zpytec; ph—a, orum, n.
(—a, ae, f.) nauka o přírodě, pří
rodozpyt.

physiognomon, onis, m. [ř.] fysio
gnom.

physiologia, ae, f. [ř.] filosofie pří
rody; *fystologie.

*physiologicus 3. fysiologický.
*physiologus, 7, m. fysiolog.
*phytotomicus 3. týkající se anato

mie rostlin.
piábilis, e zažehnatelný.
piáculáris, e očistný, smírný; p—ia,

ium, n. očistná, smírná oběť.
piáculum, ř,n. 1. očista, smírná oběť,

pokuta za hřích. 2. hřích, vina.
piámen, inis, n. t(pidmentum, 7, n.)

očista, očistný prostředek.
přca, ae, f. straka.
picária, ae, f. smolárna.
tpiceátus 3. vysmolený.
Picenum, ř, n. krajina při Adrii ve

střed. Italii; Přcenus 3., Picens, entis
picentský; Picentes, ium, m. Pice
nové.

piceus 3. smolný; černý n. lepkavý
jako smůla; picea, ae, f. borovice.

pictor, óris, m. malíř.
Pictor, oris, m. příjmení v rodu Fabiů.
pictůra, ae, f. malba, obraz, vylíčení.
pictUrátus 3. vymalovaný, vyšívaný.
pictus 3. na(vy)malovaný; barevný,

vyšívaný; přen. pestrý, barvitý.
picus, 7, m. datel.
Picus, 7, m. staroitalský bůh hor a

lesů; první král v Latiu, proměněný
v datla.

Pieria, ae, f. [ř.] krajina v Makedonii,
vlast Mus; Pieris, idis (Pieria, ae),
f. Musa; Pierius 3. pierský, Mus se
týkající, básnický.

pietás, dtis, f. 1. spravedlnost, pocti
vost, svědomitost, soucit. 2. zbož

nost, oddanost, věrnost, láska (ro
dičů, dětí, přátel, k vlastl).

piger, gra, grum 1. líný, liknavý,
campus neúrodný. 2. chabý, zbabělý;
zdlouhavý, ztuhlý, nehybný, hou
ževnatý; p. frigus nehybnost půso
bící.

piget,uit —2. me alcis rei 1. něco mne
mrzí, něco se mi protiví, oškliví;
p. me algd facere dělám něco nerad.
2. něčeho lituji, stydím se za něco.

pigmentárius, iř,m. prodavačl[čidel,
mastičkář.

pigmentum, 7, n.
barva, líčidlo.

pignerátor, oris, m. kdo přijímá
zástavy.

pignero 1. dávati v zástavu, zastavo
vati; p—or 1. bráti si, přijímati
v zástavu, přisvojovati si.

plgnus, oris (eris) n. 1. poutko, po
jítko, svazek, závazek; milá osoba,
dítko. 2. zástava, záruka, rukojmí,
základ při sázce; důkaz, projev,
známka, odznak.

pigritia, ae, f. (—ies, ieř) nechuť,
lenivost.

pigror 1. býti líný.
1. pila, ae, f. hmoždíř.
2. pila, ae, f. pilíř; přen. výklad knih

kupecký.
3. pila, ae, f. míč, hra míčem: pila

ludere; (hlasovací) kulička.
pilánus, i, m. voják ozbrojený pilem.
pilátus, ř,m, voják ozbrojený kopím.
pileátus viz pillečtusa pod.
přlentum, 7, n. (slavnostní) povoz.
přileátus 3. s plstěnou čepicí, klobou

kem na hlavě.
pilleolus, 7, m. čepička, klobouček.
pílleus, 7, m. (—um, Ť, n.) plstěná

čepice, klobouk; servos vocare ad
pilleum k boji za svobodu.

pilósus 3. vousatý, zarostlý.
přlum,7, n. pilum, t. j. házecí kopí,

oštěp; p. murale těžký bořící oštěp,
metaný strojem.

Pilumnus, 7, m. 1. staroitalský bůh.
2. praděd Turnův.

1. pilus, 7, m. 1. vlas, chlůp. 2. ne
patrné množství, trocha; algd pilí
non facere ani za mák si nevážiti.

2. pílus, 7,m. manipul triariů; primum
přlum ducere býti prvním centurio
nem legie; primipilus=primus pilus

(pingo) barvivo,



prna

==primipilaris, is, m. první centurlo
legie.

pína (pinna), ge, f. [ř.) kyjavka, mlž.
Pindarus, 7. m. řecký básník: Pinda

ricus 3. Plndarův, Pindarský.
Pindus, 7. m. pohoří mezi Thessalil

a Epirem.
plnětum, T, n. háj piniový, smrčina.
přneus 3. piniový, borový, smrkový.
pingo, nxř, ctum 3. a) malovatl, na—,

o—. po-—. kresliti, obarviti; vyší
vaci, tetovatl. b) zpestřiti, zdobiti.

plnguěsco — — 3. tučněti, býci
zúrodněn.

plnguis, e 1. tučný, vypasený, oleum
mastný. ara bohatý žertvami, flam
ma smolný,vellus hustý. 2. a) úrod
ný. šťavnatý, bohatý, coma p. hustý
vlas, výnosný, vydatný: pohodlný,
klidný. b) sloh: nabubřelý; ingenium
tupý, nejapný; pingui (—crassa)
Minerva neučeně, nejapně; pingue,
is. n. tuk, *pomáda.

plřni-fer, a. um (—ger, a, um) po
rostlý piniemi, sosnami, smrky.

1. pinna, de, f.—penna.
2. pinna, ae, f.=pina.
3. pinna, ae, f. špice, cimbuří.
pinnátus a pod. viz pennátus a |.
přnoterés, ae, m. [ř.) výstražník

lasturčí (krab).
pínus, čs, f. 1. plnle, sosna, smrk,

lesní strom. 2. dříví (piniové a
pod.), pochodeň, věnec z chvoil.

plo 1. usmiřovati, odčiňovati, očišťo
vatl, odvraceti: uctivati.

piper, eris, n. pepř; tpřen. kousavý
člověk.

tpiperátus 3. pepřený.
prpič 1. pipati, švitořiti.
Plraceus, = Přraeus, T, m. přístav

athénský Peiraieus; adj. peirajský.
přráta, ae. m. (ř.) mořský upič.
piráticus 3. pirátský; bellum p—um

s piráty; p—ico, ae, f. námořní
loupežnictví.

Přrithous, 7, m. král Lapithů.
plrum, 7, n. hruška (plod).
pirus, 7, f. hruška, hrušeň.
P:sa, ae. f. město v Elidě; P'saeus

3. pisanský, Pisaea Pisanka.
Pisae, drum, f. město v Etrurii (Pisa);

Písánus 3. pisský, Přsanf Pisané.
*piscatio, onis, f. lovení ryb.
piscátor, oris, m. rybář.
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pilscátorius 3. rybářský.
piscátus, us, m. ryba*ení, lovení ryb.
pisciculus, 7, m. rybka.
piscina, ae. f. rybník, nádrž vodní.
piscinárius, ir, m. rybnikář, sádkář.
piscis, is. m ryba.
piscor 1. loviti ryby.
piscosus 3. rybnacý. .
Pisidia, ae, f. krajina v jz. M. Asil;

Pisidae, drum, m. Pisidové.
Písistratus, 7, m. Peisistratos, tyran

athénský: Přsistratidae, arum, m.
Peisistratovci.

Piso, čnis, m. jméno říms. rodiny;
Pis niánus 3. Pisonův.

pistor, oris, m. mlynář, pekař.
Pistěrium, if, m. město v Etruril

(Pistoja). Pistoriensis, e pistorljský.
plstrinum, T, n. stoupa, mlýn.
pistriíx viz pristis.
tpiísum, F, n. hrách.
Pithecisae, drum,f. „Opičí ostrovy“*

u Neapole.
Pittacus, 7, m. státník v Mytileně,

kol. r. 600 př. Kr.
přtuita, ae, f. sliz, hlen: rýma.
přtuTtosus 3. plný slizu.
plus 3. a) spravedlivý, poctivý, svědo

mitý. b) zbožný, o zemřelých: bla
žený,. ignis posvátný. c) oddaný,
milující. vděčný, něžný: přátelský,
otcovský, mateřský, dětinný, vlaste
necký.

pix, icis, f. smůla, v plur. kusy smoly.
plácábilis, e 1. usmiřitelný, smířlivý,

2. smírný, usmiřující.
plácábilitás, átis, f. smířlivost,smír

nost.
plácá-men, inis (—mentum, T), n.

prostředek smíru, usmiřování.
plácátě pokojně, klidně.
plácátio, onis, f uklidnění, usmíření,
plácátus 3. uklidněný, pokojný., mír

ný:usmířený, laskavý, milostivý.
placenta, ae, f. koláč(obětní), placka.
Placentia, de, f. město v nížině pád

ské (Piacenza).
place, uf, itum 2.: 1. líbiti se, býtl

milý, příjemný; vyhovovati, stačitl,
chutnati: sibi p. líbici se sám sobě,
býti domýšlivý: placéns uxor milo
vaná; 2. alci placet někomuse líbí,
někdo uznává za dobré, schvaluje,
jest spokojen něčím, chce, hodlá,
stanoví, navrhuje něco, myslí, má



*placibilis 269 plénus

za to; o úřadech: rozhodnouti,
ustanoviti: senatui, placult.

Pplacibilis, e líbivý, hezký, příjemný.
placidus 3. klidný, cichý, pokojný;

lahodný, laskavý, milostivý.
placitus 3. a) oblíbený, milý, příjemný.b)vyvolený| ustanovený;

placitum, IT, m. zásada, nařízení,
ustanovení; v plur. nauky, učení,

plácó 1. a) urovnati. uklidníci. b)
upokojici, tišici, chlácholiti; usmi
řovati, uctivati.

1. plága, ae. f. rána, zranění; pohro
ma, neštěstí.

2. plaga, de, f. 1. krajina, země, kon
„čina. pásmo. 2. lovecká síť.

plagiárius, ij, m. únosce lidí.
plágosus 3. štědrý ranami.
plagula, ae, f. záclona, čaloun; tlist

papíru.
*planária rod sladkovodních ploště

nek.
Plánásia, de, f. ostrůvek jižně od

Plancius, 7, m. jméno říms. rodu.
planctus, us, m. bicí (se) v prsa,

hořekování, nářek.
plané 1. přímo, zřetelně, jasně. 2.

úplně, zcela; jistě, ovšem.
*planěta (—es), ae, m. 1. oběžnice.

2. planeta Č. mešní roucho.
plangoó, plánxř, planctum 3. a) tepati,

bíti, tlouci. b) bíci se do prsou,
hořekovati, naříkati algm, algd.

plangor, Gris, m. 1. tepání, tlukot.
2. bicí se do prsou, hořekování,
nářek.

planguncula, ge, f. loutka.
plánitás, atis, f. zřetelnost, jasnost.
plánitia, ae (—iěs, ieř) f. rovina,

planina; rovný povrch.
*pláně 1. urovnati, uhladiti.
planta, ae, f. 1. sazenice, odnož,

roub; 2. chodidlo, noha.
tplantágě, inis, f. jitrocel.
plantária, ium, n. sazenice, odnože.
tplantó 1. zasazovati, vy—.
*plantula, ae, f. rostlinka, bylinka.
1. planus, ř, m. (č.] tulák. podvodník.
2. planus 3. a) rovný, plochý; p—um,

T,n. rovina. b) zřetelný, jasný, zřej
mý.

*plasma, atis, n. výtvor, stvoření.
*plasmě 1. vytvořiti, s—.
Plataeae, drum, f. Plataje, město

v Bolotli; Plataeenses, ium, m. Pla
tajané.

platalea, ae, f. vodní pták (pelikán!).
platanus, 7, f. (ř.) platan.
platea (platea), ae, f. třída, ulice;

veřejné místo, silnice.
Platě, onis, m. řecký filosof; Platč

nicus 3. Platonův. platonský; Plato
nicI, orum, m. stoupenci učení Pla
tonova.

plaudo (plódě), sT.sum 3. a) tleskati,
tloucí, třepetati alis. b) tleskati==
vzdávati pochvalu.

plausibilis, e hodný potlesku, chvály;
oblíbený.

plausor, oris, m. tleskač.
plaustrum (plóstrum), n.

(nákladní),
plausus, čs, m. 1. tleskání, tlukot,

třepetání. 2. a) potlesk; p—um
dare tleskati někomu. b) pochvala,
obliba: "v plur. i radovánky.

Plautius (Plotius), i7. jméno římské
ho rodu. Plautidnus (Plótianus) 3.
Plautiův.

Plautus (T. Maccius), T, m básník
komedií, zemřel r. 184 př. Kr.

*plebaánus, ř, m. plebán, farář.
plebecula, ae, f. sprosrý lid
pléběius 3. plebejský. neuroc*ný,

občanský: sprostý, nízký.
plébes, 87, f.—plebs.
plebi-cola, ae, m. přítel lidu.
plebi-scitum viz scftum.
plabs, bis, f. 1. id obecný, chudina.

2. nízký lid, dav, chátra.
plecto, plexr, xum 3. plástí.
plěctor — 3. (akt. —o 3.) býti bit,

trestán; trpěti.
plěctrum, 7, n. (ř.) 1. tepátko na

lyru; lyra, kithara. 2. ráz, básně;
báseň lyrická.

Pléiaděs, um, f. Plelady, souhvězdí
„„Kuřátka““, vycházely počátkem
léta. zapadaly počátkem zimy.

Plěione,es,f. dcera Okeanova,matka
Pleiad.

*plenárium, T, n. deska s ostatky
svatých.

plene úplně, důkladně, silně.
tplěnitiidě, inis, f. plnost, hojnost.
plenus 3.: 1. a) plný, naplněný,

přeplněný; oppidum p—um plné zá
sob. b) těhotný, březí, obtěžkaný;
sytý, přesycený, bohatý; přen. ob

vuz
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sažný, důkladný; plenus sceleris zlo
činný (consilium), p. dedecoris ha
nebný a pod. vždy s něčím spojený;
silný, tučný, gradus rychlý, vox
pronikavý, p—a pecunia veliké jmě
ní. 2. úplný, celý legio, annus; nále
žitý, dostatečný, dokonalý; adverb.
i *pleniter.

pleo — — 2. plniti.
plerus 3.=plerusgue.
plerusaue 3. a) největší díl, část;

přísl. plérumgue větším dílem, zpra
vidla, obyčejně. b) v plur. plérigue,
pléraegue, plérague většina, velmi
mnozí.

*plethoricus 3. silný, tlustý, *plný.
Pleuróon, onis, město v Aitolii;

Pleuronius 3. pleuřonský.
plico, ur, atum 1. svinovati, stáčeti.
Plinius, římské příjmení. (P — us,

r,m.).
plodo 3.—plaudo.
ploiruměé= plurimi.
plórátus, čs, m. pláč, nářek.
plóro 1. naříkati, oplakávati.
plostellum, 7, n. (plaustrum) vozíček.
plostrum, 7, n.=plaustrum.
ploxenum, 7, n. korba (vozu).
pluit, ere, it prší, sanguine, sangui

nem.
pliima, ae, f. pírko; v plur. peří,

chmýří, vousky.
plumátus 3. opeřený.
plumbeus 3. olověný, tíživý; přen.

tupý, hloupý.
plumbum, 7, n. 1. olovo, cín. 2. olo

věná koule, pukla, roura.
plimeus 3. z peří, prachový.
plimoósus 3. opeřený, pernatý.
plarés, plůrimus viz plůs.
tplůrifariam na více místech.
plůs, ris 1. více: p. aeguo více než

slušno; p. annum aeger fuř více než
rok (u výrazů číselných klade se bez
guam); pluris esse míti větší cenu,
býti dražší, pluris aestimare, putare,
facere více (si) ceniti, vážiti; plures
milites četnější vojínové, více vojí
nů, pod. plura dona a j. 2. pliirimus
3. nejčetnější, nejvíce; plurimi esse,
aestimare atd. míti největší cenu,
nejvíce (si) ceniti, vážiti; plurimi
milites nejčetnější, nejvíce, velmi
mnoho, plurimum přísl, nejvíce, vel
mi mnoho.

plůsculus 3. trochu více, ještě více.
plaiteus,T, m. (—eum,7,n.)1. ochran

ný plot. 2. pohyblivý voj. přístřešek;
+přihrádka na knihy.

Plato(n), onis, m. bůh podsvětí; Plato
nius 3. Plutonův.

pluvialis, e=—pluvius 3. deštivý,deš
ťový, déšť přinášející; pluvia, ae,
f. déšť, v plur. deštivé počasí.

*Pneuma Sacrum (—atis $S—7)
Svatý duch.

tpneumaticus 3. vzduchem hnaný,
pneumatický.

pocillum, 7, n. číška.
poculum (poclum), T, n. číše, pohár;

přen. nápoj.
podagra, ae, f. dna, pakostnice; paz

nehtnice.
podex, icis, m. řiť.
podium, if, n. patka zdi, tarkýř,

podium.
Poeas, antis, m. otec Filoktetův Poias;

Poeantius 3. Polantův, P—ovec,
Poeantiades, ae, m. Polantovec.

poecile, es, f. [ř.] pestrá sloupová síň.
poema, atis, n. [ř.] báseň.
poena, ae, f. 1. náhrada, odplata za

zločin; pokuta, trest, pomsta; poe
nas alcis rei dare, solvere, (ex)pen
dere, luere, dáti pokutu, býti trestán
pykati zač; poenas repetere, sumere,
capere ab, ex alguo někoho trestati,
mstíci se zač; p. legis, (—um) trest
zákonitý. 2. utrpení, trýzeň, ne
bezpečí.

*poenális,e plný muk, trapný; velmi
trestný.

poenióo 4.—půnio.
Poenus, 7,m. Pun, Karthagiňan, obyč.

v plur. Poeni, orum; Poenus 3.
Pánicus3. Půniceus3. punský, kartha
ginský; purpurový, nachový, rudý,
červený; africký. m

poesis, is, f. [ř.] básnění, báseň.
posta, ae, m. básník.
posticus 3. básnický;ars p—a=poeti

ce, es, f. [ř.] umění básnické.
poětria, ae, f. [ř.] básnířka.
1pogóniás, de, m. vlasatice, kometa.
pol zkrác. z Pollux! při Polluku!, na

mou věru! (= edepol!).
polenta,ae, f. ječná krupice; ječmen

ný slad.
polio 4. a) hladiti, leštíti, bíliti.

b) přen. tříbiti, pilovati, šlechtiti.
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Politěs, de, m. 1. syn Priamův. 2. druh
Odysseův.

politia, ae, f. [z ř.] státní zřízení,
ústava; *policie.

politicus 3. [ř.] týkající se ústavy,
politický, občanský.

politus 3. vytříbený, vyhlazený;
ušlechtilý, jemný, vkusný.

pollen, inis, n. (pollis, inis, m.) mouč
ka, *pyl.

pollens, entis, mocný, silný, mohutný.
pollentia, ae, f. moc, síla.
polleč, ur — 2. míti moc, vliv, býci

mocný; multum p. míti velikou moc.
pollex, icis, m. palec; p—icem pre

mere držeti palec.
polliceor, licitus sum 2. nabízeti, sli

bovati; pollicitum, 7, n. slib, přípo
ďvěď.

pollicitátio, onis, f. slibování, slib.
pollicitor 1. slibovati.
*pollináris, e pylový.
Polli6, onis, m. římské příjmení.
+polluctum, 7, n. nádherná (obětní)

hostina.
polluó, uř, itum 3. a) pokáleti, zne

čistiti. b) zneuctíti, zhanobiti;
stupro p. zprzniti.

pollůútus 3. a) poskvrněný, zneuctěný.
b) nekalý, hříšný.

Pollůx, cis, m. jeden z Dioskurů,
bratr Kastorův.

polus, 7, m. [ř.] točna; nebeská klen
ba, obloha, nebe.

Polycletus (—itus), 7, m.slavný so
chař Polykleitos (V. stol. př. Kr.).

Polycratěs, is, m. tyran na Samu.
Polydorus, 7, m. syn Priamův; Poly

doreus 3. Polydorův.
*polyglottia, ae, f. mnohojazyčnost.
Polygnotus, T, m. malíř z Thasu.
Polyhymnia, ae, f. musa hymnické

a sborové lyriky.
Polyměstor, oris, m. král thrácký.
Polyphémus, 7, m. Kyklop oslepený

Odysseem.
polypus, 7, m. [ř.] polyp; láčkovec.
Polyxena, ae, f. dcera Priamova;

Polyxenius 3. Polyxenin.
pomárius 3. ovocný; p—ius, iř, m.

ovocnář, prodavač ovoce; p—ium,
iř, n. ovocný sad.

pomeridiánus 3. =
odpolední.

poměrium, iř, n. (post muros) pruh

postmerididnus,

půdy při hradbách; přen. hradby,
obvod města.

- Pometia, de, f. město Volsků v Latiu;
Pometiř, orum, m. obyvatelé P—e
i město samo. Pomptinus 3. Pomětl
nus 3.. pomptijský, pometijský.
Pomptinum, T,n. území pomptinské.

pomi-fer, a, um = pomóosus 3. bo
hatý ovocem.

Pomona,ae, f. bohyněovoce azahrad.
pompa, ae, f. 1. slavnostní průvod,

2. nádhera, lesk, okázalost.
Pomps(i)i, orum, m. město Pompeje;

Pompěidnus3. pompejský. Pompěianí
Pompejané, P—um, 7, n. statek
u Pompejí. ,

Pompeius, i] jméno říms. rodu;
Pompeius3. Pompěidnus3.Pompejův;
P—anus, I, m, přivrženec (voják)
Pompejův.

*pomposus 3. nádherný, vznešený.,
pomum, 7, n. 1. ovocný plod, v plur.

ovoce. 2. ovocný strom.
poómus, F, f. ovocný strom.
pondero 1. vážiti; přen. uvažovati,

posuzovati.
ponderosus 3. a) těžký. b) závažný,
" obsažný, důležitý.

pondóoneskl. (abl. od pondus, 7)vahou,
na váze; libra (t. j. libra pondo).

pondus,eris, n.1. váha, závaží.2. přen.
váha, množství, síla, tíže, břímě,
náklad; těžká věc, hmota; 3. důle
žitá věc, důležitost, význam, síla,
podstata.

pone 1. přísl. vzadu, dozadu. 2. předl.
s akus. za.

Pono, posuř, positum 3. a) odložitl,
složiti arma, svléknouti tunicam.
b) přen. upouštětl od. něčeho,
vzdávati se čeho, přerušovati dolo
rem, bellum; ukončiti vitam, ztrá
ceti, pozbývati duritiem; positis am
bagibus bez okolků. 2. a) klásti, po
kládati, roz—, před —, u—, usazo
vati, umístiti, stavěti, zříditi; vojsko
postaviti, rozestavitl; castra p. polo
žiti se táborem, ante oculos p.
zřejmě ukázati; p. librum in mensa
na stůl; pedem, vestigia p. kráčeti,
corpus rozložiti se, calculos uvažo
vati „genukleknouti, caput sklopiti,
ancoras zakotviti, arborem zasaditi,
urbem založiti, mensam přistaviti;
positus 3. položený, roz—, ležící,



postavený, bydlící. b) sázetl, síti;
pohřbíci; (u)stanoviti: uspořádatí,
urovnati comas, utcišiti freta; ve
řejně vystavití ,vyhlásiti, uvésti, jme
novati; obětovatl, pecuniam půjčicí.
c) přičiniti, dáti něco k něčemu,
určiti praemium, custodem; ponere
rei finem věc ukončiti, modum ome
zici, přerušitl, p. alci nomen dáti
jméno; ponere operam in re vynalo
žici, věnovati. se p. in re oddati se
něčemu. d) uváděti v nějaký stav,
(vy)tvořiti; p. algm alci parem po
staviti na roveň; předložiti otázku,
určiti úkol. e) ponere algd in re,
in loco rei, inter res klásti mezi, po
kládaci, počítati za něco: mortem
in malis; klásti, skládati do něčeho
bonum in virtute, spem in fugd;
positum esse in re zakládati se, zá
ležeti na něčem, v něčem. f) tvrditi,
vysloviti mínění, uznávati; *positum,
7,n. tvrzení, these; posituszastupuje
| part. od slov. esse.

pons, pontis, m. 1. most, lávka; p—em
in flumine facere vystavěti přes
řeku. 2. patro.

ponticulus, 7, m. můstek, lávka.
pontifex, icis, m. vrchní kněz, p.

maximus nejvyšší kněz; *biskup,
arcibiskup, pont. summus papež.

pontificátus, us, m. hodnost ponti
fika.

pontificius 3. —pontif icalis,e kněž
ský. pontifiků; *papežský, m. pa
peženec.

Pontius, 7, m. jméno říms. rodu.
pontě, onis. m. přepravní loď gallská.
pontus, i, m. [ř.] moře, vlna.
Pontus, 7, m. 1. Černé moře. 2. kra

jina na jižním jeho pobřeží; Ponticus
3. pontský.

popa, ae, m. obětní kuchař; pomoc
ník při obětí.

tpopanum, 7, n. obětní koláč.
popellus, i, m. (populus) nárůdek.
Popiilus, 7,m. jméno říms. rodu.
poplna, ae, f. veřejná kuchyně,jídel

na, krčma; přen. pokrmy, zápach
z krčmy.

popině, onis, m. žrout.
poples, itis, m. ohbí pod kolenem,

podkolení, koleno.
Poppaeus, i, m. (fem. P—a, ae) jméno

říms. rodu.
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populábilis, e poplenitelný, zničí
telný.

populábundus 3. plenící, pustošící.
populáris,e 1. lidový, lidu; p. offensio

urážka lidu, neoblíbenost u lidu,
p. munus dar lidu udělený, p. aura
nestálá přízeň lidu; na lid působící,
u lidu oblíbený, populární, lidu
přístupný. 2. lidu milovný, demo
kratický; demagogický, buřičský;
popul res, ium, m. a) strana lidu,
demokratická. b) demagogové. 3.
národní, domácí; p—is, is, m. f.
krajan(ka), v plur.spoluobčané:; pod
daní. obyvatelé; druh, společník.

populáritás, dtis. f. snaha zalíbici se
lidu.

populáriter 1. prostě, srozumitelně.
2. buřičsky, demagogicky.

populátič, onis,f. plenění, pustošení.
populátor, oris, m. plenicel, ničitel;

*fem. —trix, Tcis plenitelka.
populeus 3. topolový, topolů.
populi-fer, a. um bohatý topolli.
populi-scíftum u sc.tum.
populor 1. (—5o1.) pleniti, pustošiti,

loupiti; kazicl, zohaviti, ničiti.
1. populus, 7, m. lid, lidé, obyvatel

stvo, občanstvo, obecenstvo, lid
stvo; zástup, dav; veřejnost, (ulice);
kraj, dědina, župa. 2. národ, pod
daní; obec, stát.

2. pěpulus, i, f. topol.
porca, ae. f. svině, prasnice.
Porcius, i7, jméno římského rodu;

Porcius 3. Porciův.
porcus, 7, m. vepř, prase
porgó 3. = 2. porrigo.
*dorčsus 3. dírkovatý, porovitý.
porrectió, mis.f. natažení, roztažení.
porréctus 3. natažený, roz—, roz

kládající se; dlouhý, širý.
porricio, (—reci, —rexf, rectum;

z por—iacio) 3. předkládati, obě
tovati.

1. porrigě, inis, f. lup (ve vlasech).
2. por-rigo, rexT, rěctum 3. (porrego)1..vztahovati,— natahovatí,| na

přáhnouti manum; pocula zdvíhati;
manum p. i podávati ruku; p. aciem
roztáhnouti, se in herbo p. rozložiti
se; porrigl táhnouti se, šířiti se, smě
řovati, roztahovati se, rozprostíratl
se. 2. dávati, nabízeti, poskytovatí.
3. zvěcšovati, prodlužovati.
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porro přísl. dále, kupředu, v dáli;
příště, potom, zase.

porrum, 7, n. (porrus, 7, f.) pór,
pažitka.

Porsena (—ina, —inna, —enna), de,
m. vládce etruský.

porta, ae, f. brána, vrata, dveře,vchod;p.praetoria| (decumana)
hlavní (zadní) brána římského tá
bora; p. triumphalis vítězná brá
na, —% oblouk; přen. vchod,
otvor, v plur. průsmyk.

portáatič, onis, f. nošení.
por-tendo, tendř,tentum 3. a) věštiti,

předpovídati; ukazovati, znamenati.
b) v plur. ukazovati se hroziti, na
stávati.

portenti-ficus 3. kouzelný.
portentoósus 3. příšerný, podivný.,
portentum, 7. n. 1. strašný úkaz,

zjev. 2. obluda, netvor, příšera.
3. smyšlenka, báchorka.

porticula, ae, f. sloupová chodba.
porticus, is, f. 1. sloupoví,sloupení,

podloubí, sloupová síň; přen. škola
stoiků. 2. voj. kryt složený z něko
lika loub 1

portič, onis, f. podíl (i dědický),
častka, část, díl; pro portione podle
určitého poměru, jistou měrou, pro
virili p—e podle svýchsil.

portitor, čris, m. přívozník, celník;
*vrátný.

porto 1. nésti, donášeti, při—, véztl,
dovážeti, dopravovati; p. manibus,
humeris v rukou, na zádech; p.
auxilia choditi na pomoc.

portórium, ii, n. (přístavní)clo, po
platek; dávka, daň.

portula, ae, f. branka,
Portiinus, 7, m. bůh přístavů (Pa

laemón).
portuosus 3. bohatý přístavy.
portus, ús. m. přístav; přen. útočiště,

bezpečí.
1. *porus,

por.
2. tporus, 7, m. tufový kámen.
poscó, poposcí — 3.: 1. žádati, po

žadovati, vy—, vymáhaci algm algd,
alad ab alguo; vybízeti, vyzývati, pro
sici. 2. před soud poháněti; tázati se.

Posidonius, iř. m. filosof stoický.
positié, onis. f. poloha; p. caeli

T, m. průchodní kanálek,

podnebí; tvrzení, these.

*positivus 3. stanovený, positivní.
positor, čris, m. zakladatel, stavitel.
positiira, ae, f. poloha, zařízení,

úprava.
positus, is, m. poloha, útvar, podoba.
possessio, onis, f. 1. držení, majetek,

statek. 2. uvázání se v držení,
získání.

possessiuncula, de, f. stateček,
possessor, oris, m. držitel, majetník,

statkář.
tpossibilis, e možný.
*possibilitás, dtis, f. možnost.
possideč, sedi, sessum 2. (possedeo)

míti v držení, v majetku, v moci.
pos-sido, sedl, sessum 3. uvázati se

v držení, zmocniti se, zabrati, opa
novati, uchvátiti.

possum, posse, potu? — 1. moci, býti
s to, dovésti, uměti; fieri potest, ut
jest možno, že (aby): 2. míti moc,
váhu. vliv, vynikati: multum p míti
velikou moc, tantum p. tak velikou
moc a pod.

post 1. přisl. a) mist. vzadu, pozadu,
zezadu; přen. alad post habere, du
cere, ponere něco snižovatí, odstrko
vati. b) čas. potom, později, příště;
poucis post diebus, tribus annis post
o— později. po třech jetech; non
multum post za nedlouho. 2. předl.
s akus. a) mist. za post tergum, past
sese, o pořadí a významu esse post
býti až po někom, někomu ustou
pici. b) čas. po, od; post illud potom,
od té doby: post hominum memoriam
pokud sahá lidská pamět.

*postális, e poštovní.
posteá potom, později.
posteáguam, postguam potom,

co..., když, jakmile.
posteritás, atis, f. budoucnost, po

tomstvo.
posterus 3.: 1. následující, příští;

postero die příštího dne, in posterum
diem (tempus) na příštl den (pro
budoucnost); posterř, orum, m. po
tomci, přen. budoucnost. 2. komp.
posterior, ius a) míst. zadnější,
v doplňku vzadu. pozadu, dozadu;
přen. menší ceny. b) čas. pozdější;
posterius přísl. později. 3. superl,
postrémus 3. a) míst. nejzadnější,
poslední: p—i, orum. m. zadní voj.
b) čas. poslední; p—um přísl. na
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posled, posledně, postrémokonečně,
zkrátka.

postideá = posted.
postumus 3. pozdě narozený, nej

mladší; subst. m. pohrobek.
post-ferč, ferre — — méně ceniti,

nevážiti sl.
post-genitT, orum, m. potomci, po

tomstvo.
post-habeč, uř, itum 2. méně cenitl,

nevážiti si; zanedbávati, nechávati
stranou, odkládati.

post-hác — post-haec od té doby,
potom, budoucně.

posticus 3. zádní; p—um, 7, n. zadní
vchod, branka.

postilio, onis, f. upomínka božstva
daná znamením (přizanedbání oběti,porušeníprávaa j.).

*postilla, orum, n. postila, komentář
k bibli, sbírka kázání.

post-illá od té doby, potom.
postis, is, m. v plur. veřeje, dveře.
post-Iiminium, iř,n. návrat v bývalé

právní postavení, právo návratu;
*pohraniční místo.

post- (pos-) meridiánus 3. odpo
lední.

post-modo (-modum) brzy potom;
později.

post-pón56, posuř, positum 3. méně
cenitl, nevážiti si (algd alci rei proti
něčemu), nechávatl stranou, od
kládati.

postguam když, jakmile.
postridié druhý den, nazítří.
post-scrib6, psř, ptum 3. napsati za

(pod) něco. .
postulátič, onis,f. žádost, požadavek,

stížnost, žaloba.
1postuláticius 3. žádaný, vyžadovaný.
postulátum, F, n. (—us, iis, m.) po

žadavek, stížnost, žaloba.
postulo 1. a) požadovati, vy—, vy

máhati algd ah alguo; ut, né; pro
někoho alci. b) žádati, navrhovati, |
žalovati algm de maiestate.

Postumius, iř, jméno římskéhorodu;
Postumius 3. Postumidnus 3. Postu
miův.

postumus při posterus.
Postumus, 7, m. 1. Agrippa, příjmím

Postumus. 2. myšlená osoba u Ho
ratla.

*potaáculum, 7, n. = potátič.
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*potaglum, T, n. potrava, strava.
potátio, onis, f. pití, pitka, hýření.
pote při potis.
potěns, entis 1. mohoucí, mající moc,

schopný; mocný, vynikající, silný;
potentěs, ium mocné osoby, páni,
boháči; zámožný, (v lásce) šťastný.
2. a) vládnoucí, mající moc, vládu,
pán; sui potentem esse býti svým
pánem, samostatný, dovésti se opa
novati, býti zdrželivý; p. mentis
člověk rozumný. b) účastný něčeho;
p. voti komu se vyplnilo přání, p.
iussi kdo splnil rozkazy.

potentátus, is, m. panstvínad něčím,
vláda.

potenter mocně, podle svých sil.
*potentiáliter = potenter.
potentia, ae, f. 1. moc (osobní), síla,

(vážnost, vliv. 2. (nad)vláda, náčel
nictví; p. rerum vláda nad světem.

| potestás, ctis, f. 1. moc,síla (získaná,
úřední); p—em habere in alguo, in
algm nad někým, in p—em redigere
uvésti v moc, podrobiti si; esse in
sua potestate, suae p—is býtl své
právný. 2. vrchní moc, vláda; moc
úřední, úřad, hodnost; *i konkrét
ně: mocný člověk, starosta (po
desta). 3. možnost, schopnost, prá
vo, dovolení, příležitost alcis rei,
rei faciendae; dicendi p—em facere
uděliti slovo, pugnae p—em facere
dáti příležitost k boji, sui p—em
facere k sobě připouštěti, nabízeti
se k službám, pustiti se do boje.

potio, onis, f. pití, nápoj (otravný,
lásky).

1. potior komp. od potis,
2. potior, potřtus sum 4. ré, zřídka

gen. akus. 1. zmocniti se, dobýti,
dosáhnouti něčeho; rerum. potiri
zmocniti se vlády; dojíti cíle cesty,
splnění něčeho. 2. míti něco, vlád
nouti, míti v moci, požívati, uží
vati rapto.

potis, pote 1. mohoucí, mocný; pote
často = potest. 2. komp. potior, ius
schopnější, přednější, milejší, důle
žitější, lepší, větší, mocnější, šťast
nější; potius přísl. spíše. 3. superl.
potissimus 3. nejschopnější, nej
přednější, nejdůležitější, nejlepší;
potissimum přísl. především, hlav
ně, právě.
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poótó 1. popíjeti, vpíjeti, ssáti do sebe;
potus 3. napitý, vypitý.

poótor, óris, m. piják, pijan.
potulentus 3. pitný; p—um, T,n. nápoj.
potus, is, m. pití, nápoj.
*prácticus 3. činný, praktický.
prae předl.s abl. a) před; prae se ferre

zjevně ukazovati, hlásati, na odiv
stavěti. b) o srovnání; proti, vůči.
c) překážka: pro prae lacrimis logui
non possum.

prae-acuo, uř, tum 3.
špičatiti, přiostřiti.

prae-altus 3. převysoký (—hluboký),
velmi vysoký, hluboký.

*praeambulus 3. předcházející, m
předchůdce.

praebeo, uř, itum 2. (prae-habeo) 1.
nastavovati, vystavovati, p. aures
alci sluchu dopřáti. 2. ukazovati,
pro—, osvědčovati se nějakým se
severum in algm, alci. 3. dávati, pro
kazovati, poskytovati, propůjčo
vati, obstarávati. 4. činiti, působiti;
speciem alcis (rei) praebere zdáti se,vyhlížetijako...;vzbuditi| po
dezření, domnění.

prač-bibo, bibr — 3. připíjeti.
praebitor, oris, m. obecní dodavatel.
prae-calidus 3. velmi teplý.
prac-canus 3. předčasně zešedivělý.
prae-caveo, cav!, cautum 2. a) býti

opatrný, obezřelý; p. alci chrániti,
pečovati o někoho. b) přech. stříci
se, varovati se algm, algd; rem p.
učiniti opatření proti něčemu, pře
kaziti, zabráníti, odvrátiti; posta
rati se o něco.

prae-cedo, cessř,cessum 3. a) vpředu
jíti, kráčeti, plouti, letěti a pod.
b) algm předcházeti, předčiti.

prae-celloó — — 3. vynikati, předčiti,
převyšovati algm ré.

prae-celsus 3. velmi vysoký.
prae-centió, čnis, f. obětní hudba,

hudební doprovod.
prae-centó 1. (canto) předříkávati

kouzelné formule.
prae-ceps, cipitis (caput) 1. a) střem

hlav, dolů, po hlavě. b) klesající,
sklánějící se, nachýlený; die p—ti
když den se chýlil ke sklonku.
2. a) prudký, náhlý, o překot,
úprkem; p. ferri prudce se řítiti,
p—item algm agere úprkem ně

napřed za

koho hnáti, dare svrhnouti někoho
dolů. b) okamžitý, ukvapený, ná
chylný iniram; srázný, příkrý; prae
ceps, —itis, n. výšina, sráz, propast.
3. přísl. do hloubi, v nebezpečí, na
mizinu.

praeceptio, onis, f. učení o něčem.
praeceptor, oris, m. učitel,
praeceptrix, icis, f. učitelka.
praeceptum, F, n. příkaz, rada, ná

vod; pravidlo, poučení, nauka.
prae-cerpě, psř, ptum 3. předčasně

sklízeti; předem ubírati, užívati.
*praecessor (praedecessor), oris, m.

předchůdce, vůdce.
prae-cido, cřdř, císum (caedo) 3. 1.

utíti, pře—, useknouti, přesek
nouti, uříznouti, rozříznouti. 2. od
straniti, vzíti spem, přerušiti ami
citiam; zkrátka něco vyložiti; ně
-koho odbýti alci.

prae-cingoó, cinxř, cFnctum 3. a) opá
sati, pře—, podkasati, vykasati;
p—<Lorse. b) ověnčiti, obklopiti.

prae-cino, cinuj — 3. a) hráti, hud
bou doprovázeti. b) předříkávatikouzelnéprůpovědi,| zaříkávati;
předpovídati, věštiti.

prae-cipio, cepř, ceptum 3. (capio)
1. a) napřed bráti, chápati se čeho,
napřed uchvátiti, obsaditi; před
bíhati, tempus p. časem předstihnou
ti. b) napřed viděti nebo si před
staviti, předvídati, tušiti. 2. nařizo
vatí, napomínati, raditi, varovati;
učiti, poučovati.

tpraecipitium, 7, n. 1. propast. 2.
zřícení se do hlubiny.

praecipito 1. (praeceps) 1. a) srazitil
svrhnouti, shoditi (po hlavě dolů).
b) se p., praecipitári neb aktivum
nepřech.vrhnouti se, káceti se, řítiti
se (dolů), pádem se zabíti; zapadati,
ke konci se chýliti, v záhubu klesati,
prudce spěchati; praecipitátus do
plňk. střemhlav, o překot, prudce.
2. přen. strhovati, hnáti, štváti, za
puzovati; vrhati v záhubu, kaziti,
ničiti.

praecipus zvláště, hlavně.
praecipuus 3. zvláštní, vynikající,

hlavní, znamenitý, velmi schopný
nebo vhodný, určený; praecipua,
orum, n. a) hlavní věci. b) věci
přirozené.
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prae-cisus 3. příkrý, srázný, strmý;
úsečný, stručný; p—e přísl. i zhola,
prostě.

prae-clárus 3. a) velmi jasný, krásný.
b) skvělý, vynikající, znamenitý. c)
velmi slavný, proslulý, památný;
p-—um. T, n. proslulý čin.

prae-ciidě, s?, sum 3. zavříti (před
někým), zatarasiti, zameziti.

praecě, ónis, m. hlasatel, vyvolavatel
(při dražbách).

prae-cóogito 1. napřed promysliti,
uvážiti.

prae-cognoósco, noví,
zvědětci.

prae-coló, coluř, cultum 3. napřed
vzdělati; předčasně, ukvapeně úctu
vzdávati.

prac-compositus 3. napřed uprave
ný. nastrojený.

*praeconicíč, iecř, iectum 3. předem
se dohadovati. tušiti.

praecóonius 3. hlasatelský, hlasatelův;
praeconium, F, n. a) služba hlasatele;
p—3 contendere účastniti se závodů
hlasacelů. b) hlásání, ohlášení, vy
volávání, oslavování, prodej.

prae-consimě, sůmpsi, simptum 3.
napřed sctráviti, spotřebovati.

prae-contrecto 1. napřed ohmatá
vati.

prae-cordia, orum, n. 1. bránice. 2.
prsa, hruď, plíce, žaludek, útroby.
3. přen. nitro, mysl, duch, cit,
srdce.

prae-corrumpě, růpř, ruptum 3. na
před porušiti, získati si.

prae-cox, cís (coguo)brzy zralý, před
časný.

prae-curro, (cu)curri, cursum 3. a)
napčed běžeti: b) předbíhati, před
stihnouci, předčiti.

prae-cursio, onis, f. předcházení;
první srážky před vlastní bitvou.

prae-cursor, čris, m. předchůdce;
v plur. voj. přední voj. harcovníci.

prae-cursórius, 3. předběžný.
prae-cutiG, cuss?, cussum 3. (guatio)

napřed mávati něčím algd.
praeda, ge, f. kořist, lup, zisk, pro

spěch,
praedábundus 3. kořistící, jdoucí za

kořistí,
praedamno 1. napřed odsouditi; p.

spem napřed se vzdáti.

jtum 3. napřed

praedátio 1. onis, f. kořistění, lou
« pení: v plur. loupežné výpravy.
praedátor, oris, m. kořistník, pleni

tel, lupič.
praedátěrius 3. lupičský. loupežný.
prae-dělasso 1. napřed unaviti.
pras-destino 1. předem určiti.
praediátor, oris, m. překupníkstatků

(konfiskovaných), znalec, odhadce.
praediátorius 3. p—iumius zástavní

právo (statků).
praedicabilis, e hodný oslavy.
praedicátio, onis, f. 1. vyhláška,

výpověď. 2. rozhlašování, oslavo
vání, chvála, velebení; *hlásání,
kázání.

praedicátor, oris, m. hlasatel, osla
vovatel, chvalořečník, *kazatel; ordo
P—rum řád Dominikánů.

„prae-dicóo 1 a) hlásaci, prohlašo
vati, vy—, vyvolávati. b) zvěstovati,
tvrditi: rozhlašovati, velebiti, chlu
biti se.

. prae-dico, x7, ctum 3. a) napřed
číkati; zmiňovati se o něčem; před
povídati, věštiti: praedictus 3. zmi
něný, uvedený. b) určiti, nařizovati;
radici, napomínati, varovati.

praedictio,onis,f. předpověď,věštba.
praedictum, 7, n. 1 = praedictio. 2.

úmluva, ustanovení, rozkaz.
*praedilectus 3. (vřele) milovaný.
praediolum,7, n. stateček.
prae-disco, didici — 3. napřed se

učiti, poznávati.
prae-dispositus 3. napřed rozesta

vený.
praeditus 3. (datus) 1. opatřený ně

čím, mající něco, plný něčeho re,
2. a) vyznamenaný, vynikající. b)
stižený, trpící něčím.

praedium, iř, n. statek, dvůr.
prae-dives, itis velmi bohatý.
praedo, ónis, m. lupič (námořní).

-A

MJ

prae-doce6ó, uj, — 2. napřed učiti,
pouúčovati.

praedor 1. a) kořistiti, zisk míti,
pleniti, loupiti, krásti! b) přech.
oblrati někoho, (o)loupiti, uchvaco
vati.

prae-diico, díř T,ductum 3. (před ně
čím) vésti, táhnouti.

prae-dulcis, e, přesladký, přemilý.
prae-důrus 3. velmi tvrdý, silný,

otužilý.
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*praečléěctus 3. vyvolený nade všemi.
prae-eó, fre, Ivř (ir), itum 1. napřed

jíti, předcházeti, býti v předu nesen,
*předčici. 2. předříkávati, předčíta
ti; předpisovati, nařizovati.

Vpraeexsisto, stitř — 3. dříve exis
tovati.

prae-fátio, čnis,f. úvodní slova, před
mluva.

Spraefátiuncula, ae, f. krátká před
mluva.

praefectiůra, ae, f. 1. vrchní správa,
dozor; úřad praefekta, velitelství.
2. praefektura, t. j. a) hodnost vyš
šího úředníka n. důstojníka v pro
vincil. b) město bez samosprávy.
c) místodržitelství; kraj, země.

praefectus, ř, m. představený, správ
ce, dozorce, místodržitel, velitel;
p. annonge správce zásobování,
morum dozorce nad veřejnou mrav
ností, iuris předseda soudu, urbis
(-) správce města. praetoriT (-i0)
velitel cělesné stráže, fabrum velitel
voj. technického sboru. *pr mus p.
ouloe nejvyšší kancléř.

prae-fero, ferre, tul', latum 1. napřed,
před někým (sebou) nésti, držeti.
2. přen. a) prae se ferre zjevně uka
zovati, projevovati, stavěti na odiv,
chlubiti se. b) algm (algd) alci (rei)
praeferre dávati přednost, v poss.
dostávati přednost, býci stavěn, vy
nikati nad někoho. c) čas. konati
před něčím p. comitia bello; diem
uspíšiti; před něčím uváděci. 2.=
praeterfero, unášeti; v pass. míjeti;
táhnouti, hnáti se mimo.

prae-ferox, ocisvelmi divoký, krutý,
vášnivý.

prae-fervidus 3. velmi horký, vřelý,
prudký.

prae-festino 1. velmi kvapiti, spě
chati, algd mimo něco.

prae-ficio, féci, fectum 3. algm alci
(rei) postaviti v čelo; ustanoviti
velitelem, správcem, dozorcem; svě
řiti úkol, uložiti někomu něco.

prae-fidens, entis přílišdůvěřující.
prae-fTgó, xi, xum 3. a) vpředu při

pevniti, nabodnoutci, naraziti, ve
tknouti. b) vpředu okovati, něčím
opatřiti. c) předem určiti, přednost
dávatci.

prae-finio 4. napřed určiti.

prae-fIoró 1. předčasněkvětu zbavití.
prae-fluč — —3. napřed, mimo téci.
prae-fóco 1. (fauces) zardousiti,

uškrcici,
prae-fodio, fódř, fossum 3. a) kopati

před něčím. b) dříve zakopati.
prae-for, fatus sum 1. a) napřed pro

nášeti, předříkávati; napřed pro
mlouvati, poznamenati, vyzývati.
b) věštiti, ohlašovati, prohlašovati;
*praefatus3. dříve(svrchu) uvedený.

prae-fráctus 3. úsečný (sloh), ne
souvislý; příkrý, přísný.

prae-frigidus 3. velmi studený.
prae-fringo, frégi, fráctum 3. vpředu

zlomici, uraziti.
prae-fulcio, fulsř, fultum 3. zpředu

podpírati, zabezpečiti.
prae-fulgeó, fulsř — 2. třpytiti se,

lesknouti se; přen. vynikati.
*praefulgidus 3. velmi zářící, slavný.
prae-gelidus 3. velmi studený.
prae-gesti6 4. nad jiné si

toužiti.
prae-gnáns, antis (-ás, dtis) těhotný,

březí; tplný. *
prae-gracilis, e velmi šelhlý, hubený.
prae-gravis, e velmi těžký; neobrat

ný neohebný; velmi obtížný, pro
tivný.

prae-gravóá 1. tížitl, za—, ob—; býti
na obtíž, dolů tlačiti, tísnici.

prae-gredior, gressus sum 3. a) na
před kráčeti, předejíti. b) kráčeti,
táhnouti mimo něco.

prae-gressié, onis, f. (-gressus, ůs,
m.) předcházení, postupování vpřed.

prae-gustátor, čris, m. okoušeč,
ochutnavatel.

prae-gust6 1. napřed okoušeti.
prae-iaceč, ui — 2. ležeti

něčím.
+praeicio, iec7, iectum 3. před něco

házeti, klásti.
praeiúidicium, iř, n. 1. předběžnýúsudek,předběžné| rozhodnutí;

tpředsudek, škoda, závada. 2. vý
znamná věc, příklad; předzvěst.

prae-iúdico 1. napřed rozsouditl,
rozhodnovuti; opinio p—cata před
pojaté mínění; proeiudicatum, i, n.
předběžné rozhodnutí.

prae-iuvo, iůvi, iůtum 1. napřed po
máhati, podporovati algm, algd.

prae-lábor, lápsus, sum 3. a) přechá

přáti,

před
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zeti, předstlhovati. b) mimo ply
nouti, jeti, letěti.

prae-lambó — — 3. napřed olizo
vatl.

*praelátus, 7, m. prelát.
1. praelego, legr, lectum 3. plouti

mimo, podélalgd; tpředčítati, před
nášeti.

2. tpraeléso 1. předem odkázati.
prae-ligóo 1. vpředu uvázati, zavázati.
prae-longus 3. velmi dlouhý.
prae-lůúceo, lixr —2. a) vpřed svítiti.

b) světlostí převyšovati.
praelum, 7, n.=prelum, lis | *tiskař

ský (stroj).
prae-liistris, e přeskvoucí,vznešený.
prae-mando 1. napřed uložitl; dáti

rozkaz k zatčení; pra .mandáta,orum
n. zatykač.

prae-mátiirus 3. předčasný, nevčas
ný; nezralý, brzký.

prae-medicátus 3. (napřed)opatře
ný kouzelnými prostředky.

prae-meditátio, onis, f. (předchozí)
uvažování.

prae-meditor 1. napřed zkoušeti,
uvažovati, přemýšleti; praemedita
tus 3. napřed uvážený.

*praememoró 1. předem uvésti.
prae-metuo, uř — 3. napřed se obá

vati.
praé-mineo — —2. vyčnívati, vyni

kati (algm ré).
*praemio 1. odměniti.
prae-mittó, misf, missum 3. napřed

posílati, předesílati, vzkázati.
praemium, if, n. (prae, emo) 1. vy

braný kus kořisti, kořist.2. a) pocta,
čest, čestný dar, vyznamenání; p.
ponere stanoviti čestný dar, cenu
zápasu. b) výhoda, přednost, vý
sada, odměna, dar, cena; p—5 esse
býti odměnou; p—5 algm afficere
odměniti, p. virtutis, caedis odměna
za něco.

prae-molestia, de, f. předchozíobtíž.
prae-mělior 4. napřed chystati, při

pravovati.
prae-moneóo, u, itum 2. a) předem

přípomínati, u—, varovati. b) pře
dem oznamovati, věštiti.

prae-monitus, is, m. připomenutí,
výstraha, věštba.

prae-monstro 1. napřed ukazovati,
věštiti.

prae-morior, mortuus sum 3. před
časně zemříti, odumříti.

prae-mUnió 4. a) (vpředu) opevniti,
zatarasiti. b) něco předstírati, činiti
ohrazení.

prae-můnitio,onis, f. ohrazení,,omlu
va, úvod.

prae-nato 1. mimo plovati, téci.
Praeneste, is, n. staré město v Latiu,

vých. od Říma;Pranestinus 3. prae
nestský (P—a dea luno); P—inř

„Praenesťané.
prae-niteo, uř — 2. skvíti se, lesk

nouti se nad jiné alci.
prae-nomen, inis, n. jméno osobní.
prae-nosco, noví, notum 3. napřed

poznávatl.
*praenotátus 3. dříve

označený.
prae-notio, onis, f. předchozí po

znání, vědění.
prae-nGbilus 3. velmi mračný, tmavý.
prae-nuntió 1. napřed oznamovati.
prae-nuntius 3. napřed ohlašující;

p—lus,iT, m. (fem. —ia,iae) zvěsto
vatel(ka), předchůdce (-kyně), před
zvěst, znamení.

prae-occupátio, onis, f. včasné ob
sazení.

prae-occupo 1. a) dříve obsaditi,
zmocniti se, zachvátiti, uchvátití,
získati si, zajistiti si. b) předejíti,
předstihnouti, překvapiti; praeoc.
legem ferre dříve zákon dáti.

prae-opto 1. raději voliti, chtíti,
dávatl přednost; *praeoptatus 3. nad
jiné vytoužený.

prae-pando ——3. vpředuprostírati,
otvírati.

praeparátič, onis, f. příprava; *pre
parát.

prae-paró 1. (napřed) připraviti,
chystati, strojiti.

prae-pedio 4. (pes) 1. vpředu za
plésti, zamotati, svázati. 2. překá
žeti, vaditi, zabraňovati, zdržovati.

praependeo, pend! —2. vpředu dolů
viseti, splývati.

prae-pes, tis (peto) 1. (vpřed letící),
rychloletý, hbitý; šťastný, příznivý.
2. subst. f. pták.

prae-pilátus 3..(zbraň) bez hrotu,
vpředu opatřený hruškou neb
knoflíkem.

prae-pinguis, e velmi tučný.

uvedený,
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prae-polleč, uř — 2. míti velikou
moc, převahu, přesilu, rozhodovati.

prae-pondero 1. více vážiti, převa
žovati; +tzpůsobiti převahu, roz
hodnutcí.

prae-poně, posuf, positum 3.: 1. na
před, před (přes) něco klásti, sta
věti, uváděti algm, algd alci (rei) 2.
a) postaviti v čelo, ustanoviti velite
lem, správcem, dozorcem; praeposi
tus,T,m. představený, velitel; *prae
positus sacri palatii nejvyšší komoří
císařský; ex p—ó s. p. bývalý komoří
etc.; probošt. b) dávati přednost
někomu před někým algm alci;
praeposita, orum, n. věci zasluhující
přednosti.

prae-portó 1. napřed néstl.
prae-positio, onis, f. přednost, před

ložka.
*praeposterátič, čnis,f. zvrácenost.
prae-posterus 3. nepořádný, zvrá

cený, zpozdilý, nesprávný; přísl.
prae-postere.

prae-poténs, entis velmi mocný;p-6s,
ium, m. velmoži, velcí páni.

prae-proparus 3. prudký, ukvapený,
přenáhlený.

prae-gueror, guestus sum 3. předem
si stěžovati, naříkati.

prae-radio 1. září převyšovati.
prae-rapidus 3. velmi prudký.
prae-rigésco, riguř — 3. zkřehnouti

(vpředu).
prae-ripió, ripuř,reptum 3. a) napřed

(před časem) vyrvati, uchvátiti,
před ústy vzíti. b) bráti někomu
právo, zasahovati do práva. c) rychle
něco vykonati; zmařiti consilia.

prae-ródo6,sl, sum 3. vpředu ohlodati.
prae-rogátivus 3. na prvním místě

hlasující, přední, zvláštní; p—a, ae,
f. a) přední centurie, tribus; před
běžná volba. b) předzvěst, známka;
*přednost.

prae-rumpě, růpř,ruptum3. (vpředu)
přetrhnouti, přervati.

prae-ruptus 3.srázný, příkrý,strmý;
sprudký, tvrdý, drsný.

praes, dis, m. ručitel, rukojmě; jmění
ručitelovo.

prae-saepe (sepe), is, n. jesle, žlab,
chlév; krčma,

prae-saepio, ps?, ptum 4. vpředu za
hraditi, zatarasiti.

prae-ságio 4. míti předtuchu, věštiti,
tušiti, znamenati.

prae-ságTtič, onis,f. předtucha, věšt
ba, znamení.

prae-ságlum, iT,n.=praesagitio.
prae-ságus 3. tušící, věštný, věštící.
prae-scísco, scívř — 3. napřed zví

dati, zkoumati.
prae-scius 3. napřed vědomý, před

vídající, věštný; subst. m. věštec.
prae-scribo, ps!, ptum 3.: 1. napřed

(v záhlaví) psáti, nadpisovati; pře
dem vytknouti, oč jde; praescriptae
auctoritates podplsy svědků na usne
sení senátu. 2. předstírati; před
pisovati, nařizovati; raditi, nazna
čovati, určovati, :

prae-scrTpti6, onis,f. 1. nadpis, úvod.
2. záminka honesta; předpis, naří
zení, určení, vyměření, vymezení.

prae-scriptum, T, n. předpis, na
řízení, vyměření,

prae-seco, secul, sectum 1. (v předu)
naříznoutí, useknouti; praesectum
ad unguem zevrubně, jemně.

tpraesegmen, inis, n. odřezek, od
říznutá část.

praeséns, entis 1. a) přítomný; alguo
praesente za (v, u) něčí přítomnosti;
očitý testis; doplň. osobně, ústně;
skutečný dea. b) přítomný na světě,
žijící, pozemský, za živa, zřejmý,
účinný, milostivý, mocný deus. 2
čas. a) přítomný, současný, nynější,
tento, tehdejší; p. tempus přítom
nost, in praesens (tempus) pro oka
mžik; in p--T, ad praesens na ten
čas, pro tu chvíli; praesentia, ium,
n. přítomné (tehdejší) poměry. b)
okamžitý, naléhavý, pilný, hotový;
p. pecůnia hotové peníze.

prae-sénsič, onis, f. předtucha.
praesentia, de, f. a) přítomnost,

v plur. p—ae deorumosobníse zjevo
vání bohů; p. animi duchapřítom
nost, srdnatost. b) moc, síla. c) pří
tomná doba; in p—á pro přitom
nost, pro okamžik, zatím, ted.

prae-sentio, seěnsř,sensum 4. před
vídati, tušiti.

*praesentě 1. odevzdati, poskyto
vatl.

praesépe vlz praesaepe.
praesertim (sero) především, (ob)

zvláště.
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praeses, idis ochranný; subst. a)
ochránce (-kyně). b) správce, vládco.
velitel; *předseda, president.

prae-sevěrus 3.= persevěrus.
prae-sideč, sedí, sessum 2. a) chrá

nici, hájiti, ochrany poskytovati.
b) říditi, spravovati, býti velitelem,
předsedaki.

praesidiárius 3. posádkový.
praesidium, if, n. 1. ochrana, záštita,

pomoc; p—0 esse ochranou, zášti
tou, chrániti alci; p—o mittere,
proficisci na ochranu, k ochraně;
ochránce, prostředek (-dky). 2. tě
lesná stráž; oddíl mužstva, vojska;
posádka, mužstvo posádky, stráž;
místo obsazené, stanoviště; tábor,
tvrz.

prae-significo 1. napřed oznamovati,
prae-signis, e význačný, znamenitý.
prae-soně, uř — 1. napřed zaznívati.
prae-stábilis, e vynikající,znamenitý.
prae-stáns, antis přední, vynikající,

znamenitý.
prae-stantia, ae, f. přednost, vzne

šenost, výtečnost.
praestes, itisochranný,subst. ochrán

ce.
prae-st(r)!giae, rum, f. (stringo)má

mení, šálení, klamná hra.
prae-stituó, uř, itum 3. napřed sta

noviti, určití.
1. praestě přísl. praesto esse býti při

praven, po ruce, pohotové, dostaví
tise, býti k službám, pomáhati.

2. praesto, stit/, stitum (statůrus) 1.:
1. p. alci (algm) re vynikati, předčiti
něčím nad někoho; praestat s inf.
jest lépe. 2. a) poskytovatl, dávati,
odevzdávati; p. terga dáti se na útěk;
platiti, prokazovati benevolentiam,
věnovati. b) vykonávatí, plniti, zastávati,projevovatí,| zaručovati,
osvědčovati: p. fidem dostáti slovu,
suam fidem p. alci osvědčiti věrnost,
officium p. alci vykonati přátelskou
službu. projeviti úslužřnost; se p.
alam osvědčiti, prokázati se nějakým
fortem. 3. státi za něco, ručiti, slíbiti,
ujisciti něčím; p. socios salvos za
ručiti bezpečnost spojenců, p. peri
culum iudicii zodpovídati se před
soudem; p. periculum zabrániti ne
bezpečí, alcis zaručiti něčí bezpeč
nost; *praestante des s pomocí boží.

260 praeter

prae-stělor 1. býti pohotově, čekati
alci rei. alad.

prae-stringě, nxi, ctum 3. a) vpředu
zadrhnputi, zavázati. b) zaslepiti;
otupiti. oslabiti.

prae-struč, strůxT,strictum 3. a) za
stavěti, zatarasiti. b) zjednati sl něco
jako záštitu.

praesul, is,m. (salio)= praesultátor,
čris, m. předtanečník, vůdce slav
nostního průvodu; *praesul i vy
soký hodnostář světský neb du
chovní, kniže, biskup, arcibiskup,
opat a pod.

prae-sultó 1. (salto) poskakovati před
něčím.

prae-sum, esse, fur, futiirus alci (rei)
1. býti v čele (napřed), říditci,
spravovati, veleti, býti místodržite
lem nebo jeho náměstkem; summae
imperii p. míti vrchní velení; gui
praesunt velitelé, důstojníci. 2. chrá
niti, ochraňovati alci (zřídka).

prae-sim6ó, sampsř, simptum 3. a)
napřed požívati, užívati. b) napřed
si přisvojovati, napřed vykonávatí,
n. si mysliti, mluviti; tušiti. před
pokládati; praesumpta suspicio před
pojaté podezření. c) *odvažovati se.

prae-simptič, očnis, f. předchozí
užívání, požitek; očekávání; tpřed
poklad.

prae-suo, suř, siitum 3. vpředu obšlti,
pošíti.

*praesuppono6, posuř, itum 3. před
poxládati.

*praetango, tetigi, tactum 3. dříve
se dotknouti, dříve uvéstí.

prae-temptó 1. (-tento 1.) napřed
ohledávati, zkoušeti.

prae-tendo, tend . tentum 3. a) (vpře
du) napínati; napřahovati, podávati,
před sebou držeti, prostírati, roze
stÍrati; před něčím vésti, táhnouti,
sermonem předeslati; v pass. roz
kládati se, táhnouti se. b) předstí
rati, za—, zakrýti, užívati za zámin
ku, vymlouvati se na něco, dovo
lávati se něčeho algd alci rei. c)
*dávati něčemu (algd) přednost.

prae-tento 1.—praetempto.
prae-tepěsco, tepa?ř— 3. dříve se

otepliti, vzplanouti.
praeter 1. přísl. napřed, mimo, kro

mě. 2. předl. s akus. mimo, podél,
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kromě; praeter modum nad míru,
florere p. ceteros vynikati nad jiné,
praeter opinionem proti, mimo na
dání.

praeter-ago, egř,detum3. hnáti mimo
něco.

praeter-eá, mimo to, nad to, dále,
potom.

praeter-eč, Fre, iT, itum 1. a) mimo
jíti neb ráhnouti, přejíti, minouti,
castra obejíti.b)předstihnouti, před
čiti, překročití modum. 2. a) čas.
přejíti, míjeti, uplynouti; praeteritus
3. minulý, bývalý; praeteritum, i, n.
minulost, v plur minulé věci, udá
losti. b) přecházeti, pomíjeti silentio,
nechati stranou, zameškati, nevši
mnouti si: odmítati, vylouciti, ne
zmiňovati se, neuváděti; algd me
praeterit jest mi tajno, neznámo,
nevím.

praeter-eguito 1. přejížděti (mimo)
na koní.

praeter-feró, ferre, tulř,Idtum mimo
něsti, v pass. mimo se hnáti.

praeter-fluo, flůxi — 3. mimo téci,
plynouti; z paměti vymízetl.

praeter-gredior, gressussum3. krá
četli, ráhnouti mimo něco, před
něčím alad. :

praeter-lábor, Idpsus sum 3. mimo
plynouti, plaviti se, uklouznouti.

praeter-missič, onis, f. vynechání,
opominutí, zanedbání.

praeter-mittó, misi, missum 3. a)
pouštěti mimo. b) opomíijeti, (vy)
nechati, zanedbávati; přecházeti, ne
uváděti, zanedbati. c) zameškati,
pro—, přehlédnouti, propásti.

tpraeteró, trivř, tum 3. v předu
oškrábatci, přepilovaci.

praeter-guam vyjma, leda; p. guod
nehledě k tomu, že... mimo to,
že...

praeter-vectio, čnis, f. jetí mimo,
projíždění.

praeter-vehor, vectussum 3. a) vézti
se, jeci, plouti, přejížděti mimo, ve
ole. b) obejíti, vyhnouti se, přejíti,
ujíti něčemu algd.

praeter-volo 1. letěti mimo, uletěti,
přelétnouti.

prae-texo, texuř, textum 3. a) lemo
vati, vroubiti; vpředu krýti: prade
textus 3. lemovaný, zvláště nacho

vým pruhem (toga praetexta); zdo
bici, opatřiti něčím. b) přen. před
stírati, za—, zakrývati, užívati za
záminku alagd re. :

prae-textatus 3. oděný togou na
chem lemovanou.

praetextum, 7, n. a) sláva, vážnost.
b) záminka.

praetextus, fs, m. a) lesk. b) zá
minka.

prae-time5č, u! — 2. napřed se báti.
prae-tinctus 3. (tingo)dřívesmočený.
praetor, oris, m. (prae. eo) 1. vůdce,

velitel, náčelník, správce, vladař,
místodržitel. 2. soudní úředník,
urbanus pro občany, peregrinus pro
(občany a) cizince.

praetoriánus 3. patřící k tělesné
stráži císařské: p—I, orum, m.těles
ná stráž císařská.

praetoórium,iř, n. 1. hlavní, velitelský
stan. 2. válečná rada. 3. tělesná
stráž císařova. 4. úřadovna správce
provincie; vládní budova, *radnice.

praetorius 3. a) vůdcův, velitelský;
cohors p—ia tělesná stráž vojevůd
cova, cohortes p—ide tělesná stráž
císařská. b) praetorský, praetorův
(ať jako soudního úředníka, ať
místodržitele); praetorius, ir, m. bý
valý praetor.

prae-tractó 1. napřed projednávati,
prae-trepido 1. napřed, spěchati,

toužiti.
praetůira, de, f. 1. vůdcovství, náčel

nictví. 2. úřad praetora j. soudce
neb správce provincie.

prac-umbro 1. zastiňovatí.
*oraeurbium, 7, n. obvod města,

předměstí.
prae-iiro, ussř, ustum 3. vpředu opá

lici.
praé-valeo, uř — 2. býti velmi silný;

míci větší vliv, váhu, moc;zvítěziti,
nabýci vrchu, rozmoci se.

prae-validus 3. velmi (příliš) silný,
mocný, významný, převahu mající.

prae-váricátič, onis, f. zpronevěra,
nepoctivost,

"prae-váricátor, óris, m. nepoctlvý
žalobce, podvodník. ,

prae-váricor 1. nepoctivěsi počínatl,
nepoctivě žalovatci(hájiti), podvádětí.

prae-vehor, vectus sum 3. napřed,
mimo jeti, jíti, plouti a pod.
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prae-venič, vění, ventum 4. a) jíti
vpředu, před někým. b) dříve při
jíti, předejíti (algd něčemu), před
stihnouti; první přijíti, indicios udá
ním.

prae-verró — — 3. napřed zamésti.
praeverto (—or), vertř, versum 3.

a) napřed, dříve se obraceti, někam
táhnouti; dříve něco konati n. ně
čím se zabývati, zřetel k něčemu
obraceti, přednost dávati; v pass.
předcházeti, míti přednost. b) pře
dejíti, předstihovati; zameziti; pře
kvápiti, dříve zaujmouti.

prae-video, vidi, vřsum 2. napřed
viděti, předvídati.

prae-vítlo 1. napřed pokaziti.
prae-vius 3. předchozí, předběžný;

*obezřelý, moudrý.
prae-volo 1. napřed letěti.
*Praga, de, f. Praha

e pražský.
prágmaticus, 7, m. [ř.] právní od

borník, n. rádce.
prandeč, prand!, pránsum 2. snídati;

pránsus 3. nasnídaný, najedený.
prandium, i, n. snídaně, přesnídávka.

oběd.
prasinus 3. zelený.
prátěnsis, e luční.
prátulum, 7, n. palouček, trávníček.
prátum, 7, n. louka, lučnítráva, seno.
právě 1. křivě, nerovně.2. zvráceně,

pošetile, zpozdile, špatně.
právitás, dtis,f.1. křivost,nerovnost.

2. zvrácenost, pošetilost, nespráv
nost, špatné vlastnosti, špatnost,
ničemnost.

právus 3. a) křivý, nerovný, zmrzače
ný. b) převrácený, pošetilý, ne
zřízený, nesprávný, špatný, ne
šlechetný.

*práxie, is, f. prakse, činnost, za
městnání.

Práxitelés, is, m. sochař řecký (IV.
stol. př. Kr.); Praxitělfus 3. Praxi
telův.

precáario přísl. 1. na (svou) prosbu,
z milosti. 2. s výhradou, nejistě,
do odvolání.

precárius 3. (preces) 1. vyprošený,
daný z milostl, vypůjčený. 2. daný
s výhradou, do odvolání, nejistý.

precátio, onis, f. prosba, modlitba.
preces, um viz prex.

Pragensis

preciae, drum, f. druh vinné révy.
precor 3. a) prositi, modliti se, vzý

vati. b) přáti, přát! sí; zlořečiti,
proklínati alci (male precari).

prehendo, endT,€nsum(prendo, end?,
ensum) 3. a) uchopiti, chytati, objí
mati; p. dextram vzíti za růku. p.
algm cursiů dohoniti, dostihnoutl.
b) uchvátiti, zmocniti se, zatknouti.

prehénsóo 1.—prénsó 1. a) uchopiti,
objímati. b) tisknouti ruku, objímati
kolena, snažně prositi; ucházeti se
o přízeň,o úřad,p.patresu senátorů

%prelátus=praelčtus.
prelum, 7, n. lis vinařský: viz i prae

lum.
premó, pressř, pressum3.: 1.a) tlačiti,

stlačovati, tisknouti; pede p. šlapati
na něco, zašlápnouti anguem; p.
ubera dojiti; rozmáčknouti, vytlačo
vatl, Jisovati oleum, vinum; přen. p.
dolorem, curam potlačovati, tajiti;
zhustiti, zhuštěně (stručně) vy
jádřiti. b) v(y)tlačovati, vyhloubtti
sulcum, fossam; p. vestigia vytisk
nouti stopy, alcis jíti v něčích sto
pách; zasazovati virgulta; p. falce
vitem ořezávati. c) tisknouti = sví
rati, zavírati, oculos zatlačiti; p. ha
benas utahovati, sanguinem, vestigid
(kroky) zastavovatl, vocem tlumiti;
krotiti, potlačovati. 2. tlačiti na
něco,tížiti, zatížiti; svírati servitute;
p. imperio míti v poddanství; pre
mere algd ležeti, státi, seděti na
něčem terram, terga; trvati na ně
čem propositum; pokrývati, za—,
s—, zaplaviti, zakopati, ukládati,
pohřbívati. 3. a) tlačiti někam,
hastam vraziti, nutiti; p. litus držetl
se břehu, ale | vstoupiti na břeh;
dotýkati se něčeho, dotírati, do
rážeti, pronásledovati, stíhati, jíti
v patách poena culpam premit. b) tla
čiti dolů, poraziti, sraziti, spouštěti,
snižovati; pressus 3. nízko ležící;
přen. snižovati, tupiti, haněti; pře
vyšovati. c) tísniti, soužití, utlačo
vati; v pass. býti v nouzi, v tísni.

prensátio, ónis,f. ucházeníse o úřad.
prénsoóo, préndě víz prehenso, pre

hendo.
*presbyter, eri, m. starší; kněz.
pressió, onis, f. tlak, podpěra, páka,
presso 1. tlačiti, mačkati, tisknoutl.
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*pressulus 3. vtlačený; p—8 saviari
vášnivě líbati.

*pressúra, ae, f. nátlak, útisk.
1. pressus 3. a) ztlačený, zhuštěný;

sermo stručný. b) určitý, jasný,
důkladný. c) zadržovaný, volný,
zvolněný gradus (krok), tlumený
vox, zdrželivý.

2. pressus, is, m. tlak, tisknutí, sví
rání,

*pretiositás, atis, f. (draho)cennost.
pretiósus 3. drahocenný, drahý;

marnotratný.
pretium, i7,n. 1. cena; výkupné, dra

hota; peníze, pretio emere, corrum
„pereza peníze, penězi; in pretio esse
míti cenu, vážnost; in p—o habere
ceniti si; *pretio meo mým nákladem.
2. a) plat, odměna, mzda. b) zisk,
úspěch, výhoda; operae pretium est
stojí za námahu, za to; operde pre
tium facere konatl něco vděčného,
záslužného.

prex, precis, f. (obyč. v plur.) prosba,
prosby, modlitba, přímluva, kletba.

Priamus,7, m. král trojský; Priaměius
3. Priamův; Priamideěs, ae, m. Pria
movec; Priaměis, idis, f. Priamovna.

Priápus, 7, m. bůh plodnosti; přen.
chlípník.

pridem před časem,
dříve.

pri-dié den před tím.
Priene, es, f. město poblíže Milétu.
prim-aeveus 3. mladý, mladistvý.
primánus 3. patřící první legii. p—],

Orum, m. vojáci první legle; *zá
kladní.

primárlus 3. přední, vzácný.
*primas, atis, m. (obyč. v plur.) =

princeps, první po králi, knížeti,

(ne)dávno,

vznešený muž, předák, velmož;
primas, primátor,

primátus, us, m. přední místo,
přednost.

primi-genius 3. prvorozený, pů
vodní.

primipiláris (—pilus) viz pilus.
primitiae, drum, f. prvotiny; první

pokus n.čin.
1primitTvus 3. prvotní, prapůvodní.
primitus nejprve, po prvé.
tprimogenitus 3. prvorozený.
prim-ordium, 7, n. (ordior)první po

čátek, původ.

prímoris, e přední, nejpřednější,nej
váženější; p—é€s, um, m. a) přední
bojovníci (v předních řadách). b)
přední občané, předáci. c) šlechtici,
důstojníci, náčelníci.

primus 3.: a) míst. první, nejpřed
nější, základní, nejbližší; doplň.
vpřed(u), v první řadě; prima urbs
přední město n. kraj města, prima
via první cesta i počátek cesty;
primus digitus ukazováček a pod.;
primř, orum, m. přední bojovníci,
primum, T, n. přední místo n. šik;
in p—ó vpředu, in p— um vpřed.
b) čas. první, prvotní, počáteční,
mladý; primus guisguejeden po dru
hém, za druhým, primo guogue tem
pore (die) co nejdříve; první, nej
bližší; doplň. nejprve, po prvé;
primo vere na počátku jara, p—d
luce na úsvitě, primo vespere k ve
čeru, p—© adventů hned po pří
chodu, prima sapientia počátky
moudrosti; primum, 7, n. (nebo
v plur.) počátek, a p—o hned od
(s) počátku: c) přen. první, přední;
p—ae partes hlavní úloha; primíi,
orum, m. přední mužové, náčelníci;
prima, orum, n. přední místo, nej
důležitější věci. 2. a) prímum přísl.
nejprve, předně, po prvé; p. omnium
především; cum p. jakmile, guam
primum co nejdříve. b) primo přísl.
vpředu, na kraji; s počátku, nejdříve.

princeps, principis (primus, capio) 1.
a) přední, první, prvotní; doplňk.
vpředu, nejdříve. b) hlavní, vy
nikající, vznešený, nejlepší, nej
váženější. 2. subst. princeps, ipis,
m. a) přední osoba, předák, vůdce,
velitel; starosta, náčelník, princ,
vládce, kníže, výtečník. b) původce,
strůjce, zakladatel, tvůrce; p—em
esse ad rem dáti k něčemu podnět;
p—£s, um, m. přední mužové,
šlechtici; p. senatůs první senátor,
p. iuventutis náčelník jízdy, korunní
princ, princeps titul císaře, vládce.
c) voj. principes — vojáci druhého
šiku; princeps pak — a) manipul
principů. b) centurio principů.

prřncipalis,e 1. přední, hlavní.2. kní
žecí, císařský, vladařský. 3. via p.
příční cesta v římském táboře.

principátus, is, m. 1. první místo,
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přednost, předáctví, (nad)vláda, ná
čelniceví, *knížectví; p. imperii mori
timi nadvláda na moři; vláda císař
ská, císařství, 2. vedení, počátek,
hlavní část, princip.

principium, iř, n. 1. začátek. po—,
původ, vznik, in p—o (hned) na,
s. počátku. 2. základ, prvek, *prin
cip. 3. ve voj. v plur. přední šik;
v táboře voj. shromaždiště před
vůdcovým stanem; přen. hlavní stan,
tábor

prior, prius 1. a) přednější, přední.
b) čas. dřívější, aetate starší; doplň.
dříve; předešlý priore anno, starší,
minulý. bývalý; priores předchůdci,
předkové; priora, um, n. dřívější
události, stav, zřízení. c) o ceně:
lepší: vynikající, p. numero silnější.
2. prius přísl. dříve, před tím, spíše;
prius-auam dříve než.

priscus 3. dřívější, starý, starobylý,
dávný. přen. přísný: priscř, orum, m.
předkové, prisce dle mravu starých,
po starodávnu.

pristinus 3. dřívější,dávný, předešlý;
právě minulý dies.

pristis, is, [. (= pistrix, řcis, f.) [ř.]
velryba; přen. válečná loď.

prlusauam při prior.
privátim, soukromě, osobně; v sou

krorri, dona.
privátič, onis. f. zproštění, zbavení;

p. doloris bezbolestnost.
privátus 3.: a) soukromý: p—o0con

silio o své újmě, podle soukromé
úmluvy. b) jednotlivci patřící, vlast
ní, osobní, domácí, všední. 2. pri
vátus, 7, m. soukromník, poddaný;
p—um, 7, n. soukromý majetek,
soukromá potřeba; in p—č v sou
kromí, doma.

privignus, I, m. (p—a, ae, f.) ne
vlastní dítě, pastorek, pastorkyně.

prívi-légium, if, n. (privus, lex) 1. zá
kon zvláštní, výjimečný. 2. zvláštní
právo, výsada.

privoó 1. algm re zbaviti, zprostitl ně- |
čeho, oloupitl o něco.

prívus 3. jednotlivý. po jednom;
zvláštní, vlastní,

1. pro citoslovce och, ha, běda! pro
sancte luppiter probůh! pro deum
hominumgue fidem pro všechno na
světěl

2. pro 1. předl. s abl. a) místně: před
(zády k předmětu), pro castris;
v předu na něčem, u néčeho; pro
supgestů.prorostris na řečništi,sřeč=
niště. b) pro, za pro potria pugnore;
ve prospěch, na omluvu; pro alguo
poenas capere mstíti se za někoho.
c) za = na místě pro consule, prae
tore, pro potre esse. d) jako, jakoby,
jakožto, za: pro nihilohobere, ducere;
pro testimonio algd dicere. e) způsob,
srovnání podle, vedle, na: pro tem
pore et re podle času a okolností,
pro se guisgue každý podle svých
sil, podle možnosti; pro ratá parte
podle určitého poměru, pro imperió
z úřední moci. 2. přísl. ve složeni
nách; *v pozd. latině předpona pró
čes. předp. místo-.

proagórus, F, m. [ř.] starosta.
pro-avia, ge, f. prabába.
pro-avitus 3. zděděný. dědičný.
pro-avus, T, m. praděd, praotec,

předek.
probábilis, e 1. chvalitebný, řádný.

2. schválený. 3. pravděpodobný,
hodnověrný.

probabilitás, atis, f. pravděpodob
nost.

probátio, čnis, f. 1. schválení, vy
šetření. 2. dokazování, důkaz, odů
vodnění.

probátor, oris, m. schvalovatel.
probátus 3.: 1. osvědčený, řádný.

2. příjemný, milý, líbící se.
probe dobře. řádně.
probitás, dtis, f. řádnost, poctivost,

svědomitost.
+probléma, atis, n. problém.
probó 1.: 1. a) zkoušetí, posuzovati,

prohlížeti. b) schvalovati, uznávatí
za dobré: býti spokojen, souhlasití
s něčím, míci zalíbení. v něčem;
Caesarem probatis Caesar se vám
líbí. 2.a) doporučiti, způsobiti schvá
lení, přijetí; se probare získati si
oblibu, proběri líbiti se, docházeti
pochvaly; res mihi probatur věc se
mi libí, jsem s ní spokojen, vážím
si jí; probandus 3. chvály hodný.
b) dokázati, u—, osvědčici, pře
svědčiti, doporučovati.

+proboscis, idis, f. sloní chobot, rypák.
probrósus 3. hanebný, sprostý; utr

hačný.
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probrum,7, n. 1. výčitka. hana. 2. ha
nebný skutek, necudnost; hanba,
potupa; p—6 esse alci býti k hanbě.

probus 3 řádný, dobrý, poctivý, po
čestný, mravný, skromný.

procácitás, otis, f. dotěrnost, drzost,
nestoudnost.

procáx, dcis 1. dotěrný, drzý, ne
stoudný, hanlivý. 2. bujný, neváza
ný. prostopášný.

pro-cedó, cessf, cessum 3.: 1. vychá
zeti v před, předstupovati: vy
trhnouti, vyraziti, vyplouti; objevo
vati se, vyskytovati se. 2. a) postu
povati. napřed jíti, ubírati se vpřed;
longius p. dále zajíti, viam tridul p.
ujíci; *konati průvod. b) čas. pokro
čiti, minoutl, uplynouti. c) pokra
čovati (se zdarem), prospíÍvatl, míti
štěstí, dačici se, vzejíti, zroditi se,
vynikati; secus p. nedařiti se. d) do
stoupiti, dojíti k čemu: eo vecordiae
k té zběsilosti. e) nepřetržité trvati,
se konati; *vyplývati z něčeho.

procella, ae, f. bouře, vichřice;
prudký útok.

procellósus 3. bouřlivý.
prócereé štíhle, do délky.
proceres, um, m. předáci, panstvo,

šlechta.
pro-céritás, atis, f. štíhlost, délka,

výška.
procerus 3. vyrostlý, šelhlý, dlouhý,

vysoký.
pro-cessió, ónis, f. (—cessus, is, m.)

postup, pokračování, zdar; *průvod,
procesí; soudní řízení, proces

pro-cido, cidř — 3. spadnouti, pad
noutí na zem, na kolena.

pro-cinctus, s, m. (cingo), in pro
cinctu ve zbroji, před bitvou; *po
hotovost k bicvě, boj.

pro-clamo 1. hlasitě volati, prohlašo
vati.

Proclés, is, m. král spartský.
pro-clino 1. ku předu nakloniti, na

chýliti.
proclivi přísl.srázně, prudce; rychle,

snadno.
proclivis, e (—ciivus 3.) 1. sklonitý,

spádný, srázný; per p—e po svahu.
2. náchylný k něčemu; na snadě
jsouci.

proclivitás, čtis, f. svah; náklonnost,
náchylnost.

Procně, €s. f. (ř.] dcera Pandionova,
proměnéná ve vlaštovku; přen.
vlaštovka.

pro-cónsul, is, m. bývalý konsul
správce provincie.

pro-consuláris, c prokonsulský,pro
konsulův: subst. m. (vír) prokonsul.

pro-consulátus, us, m. úřad pro
konsula, správce provincie.

pro-crástinátio, čnis, f. odklad, od
ročení.

proó-crástino 1. odkládati, odročiti.
pro-creáti6, onis, f (z)plození.
pro-creátor, oris,m. (fem.—crežtrix,

cis) ploditel, (rodička), stvořitel
(—ka); v plur. rodiče.

pró-creó 1. ploditi, tvořiti, roditi.
Procris, idis, f. dcera Erechtheova.
Procrustěs, ae, m. myth. zbojník.
pro-cubóé — — 1. prostírati se, roz

kládati se.
pro-cůdo, dř, sum 3. tepati, kouti,

cvičiti; vypracovati, složiti.
procul daleko, opodál; p. esse býti

vzdálen; zdaleka, zdálky: p. negotiis
vzdálen veřejného života; p. s abl.
věci = bez něčeho; causas p. habeo
příčiny jsou mi daleky.

pro-culcó 2. sešlapati, u—, pošlapati.
pro-cumbo, cubuř, cubitum 3.: 1. ku

předu se chýlicti, kloniti. 2. a) u
lehnouti si, klesnouti, k zemi se
vrhnoutí. b) podlehnouti, zajítí.

péče; činnost, úřad, zvl. prokura
tora. 2. opatření proti něčemu pro
digiorum, usmíření, očista.

tprocúrátiuncula, de, f. malé za
opatření.

proó-cůrátor, oris, m. 1. správce, zá
stupce, prokurátor. 2. správce fi
nancí, místodržitel, vrchní dozor
ce.

pro-cůrátrix, řcis,f. správkyně.
pro-cůró 1. a) spravovati, zvl. jako

plnomocný zástupce, prokurátor;
obstarávati, ošetřovati. b) činicí
opatření proti něčemu, usmířovati
prodigia.

pro-curro, (cu-) currř, cursum 3. a)
vybíharí, vytrhnouti, vyřititl se;
postoupiti, hnácí se. b) vyčnívati,
vystupovati;: tpřibývati, vzrůstati,

pro-cursátio, onis,f. vybíhání,harco
vání, výpady.



proó-cursátor

pro-cursátor, oris, m. harcovník,
v plur. přední hlídky.

pro-cursóo 1. vybíhati, harcovati, či
niti výpady.

pro-cursus, iis, m. výpad, rozběhnutí.
pro-curvus 3. v předu zakřivený.
procus, 7, m. nápadník, ženich.
prodeo, Fre, iř, itum (pro, eo) 1. vy

cházetl ven, vystupovati, předstu
povati, vytrhnouti, vyplouti a pod.;
objevovati se; p. in publicum, in
lucem vystoupiti na veřejnost. b) po
stupovati, plouti a pod. až k ně
čemu, šířiti se, zabíhati extra modum
(přes). 3. vybíhati, vyčnívati.

pro-dico, dixf, dictum 3. odročiti,
lhůtu určiti.

Prodicus, F,m.sofista Prodikos, 5. st.
př. Kr.

*prodigalitas, dtis, f. = prodigentia.
pródigentia, de, f. marnotratnost.
prodigialiter nestvůrně, nepřiro

zeně.
prodigičsus 3. nestvůrný; kouzelný.
prodigium,iř, n.1. nadpřirozenézna

mení, neobyčejný zjev, div. 2. pří
šera, nestvůra.

*prodigivus 3. = prodigus.
prodigo, egř, dctum 3. (pro, ago)

utratiti, promrhati, v hojnosti roz
hazovati.

prodigus 3. a) marnotrátný, příliš
štědrý, thojný, silný. b) bohatý,
něčím oplývající. c) málo si vážící,
animae života.

proditio, onis, f. zrada.
próditor, oris, m. zrádce.
prodoě, prádidř, proditum 3.: 1. a) vy

dávati, vynášeti, nésti, roditi, plo
diti. b) vyjevovati, pro—, vyhlašo
vati, pro—, jmenovati interregem;
zaváděti; vyzrazovati; vydávati v ne
bezpečí, na pospas, zrazovati; fidem
p. slovozrušíti. 2. a) odevzdávati,
odkázati, zůstaviti algd posteris. b)
zaznamenati (p. memoriae), sepsati,
vypravovati; memoriae proditum est
vypravuje se, memorid p. est jest
zachováno (ústním podáním).

pró-doceo — -——-2. hlásati, kázati.
prodromus, 7, m. [ř.] posel: letní

vítr sz.
pro-dUco, důx!, ductum 3.: 1. a) vésti

vpřed, vyváděti, vytáhnouti; p.
copiasvytrhnouti s mužstvem; před
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váděti testes, vydati captivos. b) přen.
vylákati; povznésti, povýšiti; za
vésti, navnaditi, svésti, pohnouti;
roditi, ploditi, tvořiti. 2. a) vallum
p. vésti, aciem prodlužovati, pro
tahovati; dále vléci; něco podržeti.
b) dávati růsti, pěstovati, zachovati;
*čerpati odněkud.

productio,oónis, f. prodloužení, délka.
pro-ductus 3. a) prodloužený, dlou

hý. b) povýšený, přední; producta,
orum, m. = pročgmena.

prosgmena, orum, n. [ř.] věci zaslu
hující přednosti.

proeliátor, oris, m. bojovník.
proelior 1. bojovati, zápasiti.
proelium, i7, n. bitva, půtka; přen.

bojovníci.
Proetus, 7, m. Proitos, vládce v Ti

rynthu; Proetides, um, f. dcery
Proitovy.

*profánátio, onis, f. znesvěcení.
profáno 1.znesvětiti, pudoremmrhati.
profánus 3. (pro, fanum) 1. nepo

svátný, světský. 2. nezasvěcený,
všední vulgus, nečistý. 3. bezbožný,
hříšný; *pohanský.

profectio, onis, f. odchod, odjezd;
původ; in p—e na odchodu, na cestě.

profecto vskutku, zajisté.
profectus, is, m. (proficio) úspěch,

účinek, výhoda.
pro-fero, ferre, tulř, Idtum 1. a) vy

nášeti, při—, vybírati pecuniam.
b) ukazovati, předkládati, uváděti,
citovati, pronášeti, vyslovovati. c)
vynášeti na veřejnost in medium,
objevovati, vynalézati enses; tvořiti,
roditi, ploditi. 2. a) ku (do) předu
dávati, podávati, stavěti, posuno
vati aggerem, castra, pomerium. b)
zvětšovati, prodlužovati, povzná
šeti. c) odkládati, zdržovati, pro
dlužovati; res prolatae zastavení ve
řejné činnosti.

professio, onis, f. projev, ohlášení,
přihláška, zápis; zaměstnání, pro
vozování, *vyznávání.

professor, oris, m. (veřejný) učitel,
*profesor.

professorius 3. učitelský, „,kantor
ský““, *profesorský.

pro-festus 3. všední.
pro-ficio, fecr, fectum 3. a) dostati

do předu, viam uraziti. b) vykonati,
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činiti pokroky, poříditi, míti úspěch;
prospívati, pomáhati, býti užiteč
ný.

*proficuus 3. prospěšný, výnosný.
proficiscor, profectus sum 3. (pro

ficio) 1. vydati se na cestu, odejíti,
vyplouti, voj.odtáhnouti, vytrhnou
ti, subsidiona pomoc; (od)cestovati,
ubírati se, táhnouti. 2. vzcházeti,
pocházeti, vznikati, začínati.

pro-fiteor, fessus sum 2.: 1. veřejně
vyznávati, prohlašovati, vyhlašovati.
2. a) přihlašovati se u úřadů, udá
vati jmění, přihlašovati se jako kan
didát na úřad; nomen p. přihlásiti se
k vojenské službě, indicium k vý
povědi, k udání. b) se p. algm pro
hlásiti se, jmenovati se někým;
grammaticum se p. býti gramatik
(učitel g—iky) povoláním, scientiam
p. býti odborníkem, učitelem filo
sofie. c) slibovati, nabízeti (se k če
mu); professus 3. přiznaný; zřejmý,
známý.

profligátor, oris, m. marnotratník,
hýřil.

profligátus 3. a) sklíčený, ubohý.
b) zkažený, zpustlý.

pro-fligó 1. a) poraziti, s—, potříti,
zničiti, k pádu přivésti, zahubiti.
b) dokončiti, rozhodnouti bellum.

pro-flo 1. vydechovati, soptiti.
pro-fluens, entis (v před) tekoucí,

plynný.
profluenter plynně, hladce.
profluentia, ae, f. proud.
profluo, flixr —3. vytékati, prýštitl,

prouditi; klesati, upadati.
pro-fluvium, i!, n. vytékání.
pro-for 1. pronésti, říci.
pro-fugio, fůigr — 3. utíkati, unik='

nouti, rozprchnouti se.
profugus 3. a) vyběhnuvší, uprchlý,

prchající, z vlasti vypovězený; doplň.
po (na) útěku; subst. vyhnanec. b)
pobíhající,kočovný.

pro-fundo, fůdi, fůsum 3.: 1. a) vy
lévati, prolévati, vitamobětovati,
vires vynaložiti. b) se p., p—or vy
lévati se, řinouti se, vyraziti. 2. vy
dávati ze sebe, chrliti; utráceti,
mrhati pecuniam.

profundus 3. a) hluboký, caelum vy
soké. b) bezedný, nenasytný; p—um,
7, n. hloubka.
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pro-fůsio, onis, f. marnotratnost,
plýtvání.

profiůisus 3. nevázaný, přílišný; ná
kladný, marnotratný, sui ze svého
jmění.

pro-gener,
prazeť.

pro-generó 1. zploditi.
pro-geniés, €7,f. rod, potomstvo, po

tomek, plémě.
pró-genitor, oris, m. předek, pra

otec.
tprogero, gessř, gestum 3. vynášeti

dopředu.
pro-gigno, genuf, genitum 3. zploditi,

zroditi; v pass. vznikati, zroditi se;
progenitus zrozenec, potomek.

pro-gnátus 3. zplozený, zrozený, po
cházející od někoho (abl., ex, ab);
Pelope p. syn Pelopův; subst. poto
mek.

prognostica, orum, n. [ř.] znamení
povětrnosti.

pro-gredior, gressus sum 3. a) ku
předu kráčeti, postubovati, vystupo
vati, (vy)táhnouti, vyplouti. b) přen.
pokroky činiti, prospívati; (daleko)
zajíti, zacházeti (usgue eo tak daleko.)

pro-gressič, onis, f. (—gressus, s,
m.) postup, pokrok, prospěch; vý
voj, vzrůst; *východ, procházka,
rozvinování.

pro-hibeo, uř, itum 2.: 1. a) z(a)držo
vati, odvraceti algm (a) re; p. algm
finibus odrážetl od území, senatu vy
loučiti ze s., v pass. nesměti někam.
b) překážeti, zabraňovatí někomu
v něčem, nedovolovati, zakazovati
algm re, inf. s akus. (guominus, po
záporu guin).2. o věcech: zdržovati,
odvraceti, překážeti, zabrániti ně
čemu algd, tp. furtum zabraňuji
v hledání kradené věci. 3. chrániti,
hájiti algm ab iniuria.

prohibitio, onis, f. zabránění, zákaz.
pro-icio, ieci, iectum 3. (iacio) 1.

vrhnouti vpřed, předhoditi, od—,
za—, v—, vy—, po—, napřáhnouti
hastam; odkládati, arma složitl; vy
vrhnouti, vyhnati, vypověděti; k ze
mi sraziti, natáhnouti, roztáhnouti;
se p., pass. vrhnouti se vpřed, vy
řítiti se; proiectus 3. ležící, rozlo
žený. 2. odložiti; vrhati v záhubu,
zrazovati; snižovati. pohrdati.

m. manžel vnučky,
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prolectio, onis, f. vztahování, napřa
hování.

prolectus 3. a) vyčnívající; přen. ne
mírný audacia b) náchylný ad libi
dinem. c) pohozený, opovržený,
nízký, sklíčený.

proin(-de) 1. proto, tedy. 2. p. ac,
atgue právě tak jako(by).

pro-lžbor, !ópsus sum 3.: 1. (kupře
du) se sunouti, klouzati se, klopýt
nouti, řítici se, klesati. 2. přen. po
chybiti, někam zacházeti, v něco
upadnouti, dostati se; dáti se
strhnouti aď misericordiam; na něco
připadnouti; vyklouznouti, pokles
nouti, upadnouti.

pro-lápsič, onis, f. klopýtnutí, po
klesnutí, poklesek.

pro-látio, ónis, f. (fero) 1. přednášení,
uvádění. 2. rozšiřování finium. 3. od
klad, průtah. 4. výslovnost.

pro-laáto 1. a) rozšiřovati, prodlužo
vati. b) odkládací, protahovati.

pro-lecto 1. (—licio) lákati, vábiti,
*prolěgátus, 7, m. zástupce legáta,

vyslance, dozorce.
proles, is, f. (olo) mládež, mladé

mužstvo; potomstvo, pokolení, po
tomek, dítě.

proletárius, iř, m. (proles) proletář,
nezařaděný do občanských tříd.

prě-lició — — 3. vylákati.
prolixe hojně, bohatě;

příznivě,
*orčlixitás, dtis, f. rozsáhlost, obšír

nost; hojnost, bohatství.
pro-lixus 3. (—ligueo)ochotný,laska

vý, příznivý, šťastný; širý, obšírný,
hojný.

ochotně,

prologus, T, m. předmluva, prolog.:
pro-loguor, locitus sum 3. prohlašo

vati; veřejně mluviti, jmenovati,
věštiti; vypověděti.

pro-lad5, si, sum 3. napřed se cvičitl:
pro-lu6, luř, lutum 3. naplaviti, od—,

spláchnouti, od—, svlažici.
pro-lůsió, onis, f. předběžné cvičení,

předběžný zápas.
pro-luviés, 87. f. povodeň; výkal.
proómerečě, uř, itum (—mereor, me

ritus sum) 2.: 1. zasluhovati poenam.
2. míti zásluhy, zasloužiti si, získatl;
zasloužicí se o něco de alguo, in algd.

pro-meritum, /, n. zásluha.
Prometheus, 7,m. Titan, syn lapetův;

promptus

Promětheus 3. Prometheův; Pro
methiades (—Tdes), ae, m. Pro
metheovec (Deukalion).

pró-mineě, uř — 2. a) vyčnívati,
pře—, nachylovati se; p— ns, entis,
n. výběžek. b) strmětí, trčeti; ně=
kam zasahovati, prostírati se.

pro-misc(u)e smíšeně, bez rozdílu,
bez pořádku, všeobecně.

pro-miscu(u)s 3. a) smíšený, obecný,
vše—, všem přístupný. společný.
b) všední, všeliký, rozličný, oby
čejný, obvyklý.

*orčmissa, de, f. — promissum, ř, n.
pro-missio, onis, f. slib, ujištění, za

slíbení.
pro-missor, oris, m. slibovatel.
pro-missum, T,n. 1. slíbená věc,slib;

p. facere slib splniti, p—is stare státi
ve slovu; p. exspectore čekati splnění
slibu. 2. věštba.

pro-missus 3. splývající, dlouhý.
pro-mittě „mísI,missum 3.: 1. spouš

těti, nechati růsti barbam, crinem.
2. slibovati, zaslíbiti; předpověděti.

próámě, prompsř, promptum 3. (pro—
emo)1.vyjmouti, vyndati, vytáhnou
ti, vytasiti. 2. najevo vynášeti, obje
vovati; pronášeti, vypravovati, při
pomínati, vypovídati; projevovati,
konaci.

proó-moneč, uř — 2. varovatí.
*promětič, ónis, f. povýšení, pro

moce.
*proměotivus 3. podporující,

šiřující.
*prómětor,oris, m.rozšiřovatel,zve

lebovatcel.
proó-moveo, movř, motum 2. a) ku

předu pohybovati, posunovati, do
pravovatl přivalovati saxa, pohá
něti novem. b) rozšiřovati, zvětšo
vati, povyšovati, *promovati; po
řídici: proměta, orum, n. = praec'
pua, viz toto.

*promptitiidó, i is, f. pohotovost,
ochota.

1. promptus, čs, m. jen in proómptii
1. na jevě esse; hobere in p— jeviti,
ukazovati. 2. pohotově, po ruce,
na snadě (jsoucí); in p—ů esse býti
snadný.

2. promptus 3. a) zjevný, zřejmý.
b) co je po ruce, pohotově, na
snadě; hotový, včasný, rychlý,
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lingua p-——aobratný; přístupný,
snadný, p—um est s inf. jest snadno;
připravený, náchylný, ochotný, od
hodlaný, rázný; manlip. osobněsta
tečný.

pro-mulgátič, onis, f. prohlášení,
oznámení.

pro-mulgó 1. prohlásiti,
(návrh zákona).

pro-mulsis, idis, f. předkrmí.
pro-munturium, if, n. předhoří,mys,

výběžek.
promus, ř, m. (promo) správce spi

žírny (otrok).
pro-miituus 3. napřed vyplacený.
proóně sklonitě, šikmo.
pró-nepos, ótis, m. pravnuk.
pro-neptis, is, f. pravnučka.
pronoea,ae, f. [ř.] prozřetelnost.
pro-nuba, de, f. starosvatka.
pro-nuntiátiG, ónis, f. 1. prohlášení,

vyhláška. 2. rozsudek,
u řečí; přednes; výslovnost; v lo
gice: soud, věta.

pro-nuntiátor, oris, m. vypravovatel.
pro-nuntiátum, T,n. soud, věta.
pro-nuntič 1.: 1. prohlašovati, vy—,

volati, hlásati, oznamovati, vypravo
vati. 2. a) vynášeti nález sententiam,
dáci hlasovati o návrhu; prohlásiti
zvolení praetores. b) vyhlásiti= dáti
rozkaz. c) veřejně slibovati. d) před
nášeti; vyslovovati, vyjadřovati se.

pro-nurus, is, f. prasnacha, manželka
vnukova.

vyhlásiti

proónus 3.: 1. kupředu neb dolů na
chýlený, skloněný, sehnutý; srázný,
sklánějící se, in p—5 na svahu. 2
rychlý, prudký, dolů klesající, řícící
se: amnis; p. annus rychle ubíha
hající; p. Orion zapadající. 3. přen.
náchylný, in arma k boji nakloněný,
příznivý, snadný.

prooemium, iT, n. [ř.] úvod, počátek.
própágatič, onis, f. 1. rozsazování,

rozplozování.,2. rozšiřování, prodlu
žování.

proópágátor, oris, m. prodlužovatel,
rozšiřovatel; fem. —trix, Tcis.

1. propágo5, inis, f. 1. sazenice, výho
nek.2.potomek, potomstvo, plémě,
pokolení,

2. propágě 1. a) rozsazovati, rozmno
žovatl. b) rozšiřovati, prodlužovati;
udržovati, zachovávati.

nález. 3..

pro-palam veřejně.
*própalo 1. otevřeně zvěstovatl,

oznámiti.
pro-patulus 3.: 1. dopředu otevřený,

přístupný, volný; in p—5 aedium,
domůs na dvoře. 2. venku, veřejně,
in p—5 na prodej.

prope, komp. propior, ius, superl.
proximus 3. positivu propis se ne
užívá; prope= blízko, propior bližší;
proximus nejbližší. 1. a) o místě:
propiora, um, n. bližší místa, kraje,
proxima, orum, n. nejbližší místa,
okolí; in proximo zcela na blízku;
b) přen. propior nakloněnější, pří
hodnější, pohodlnější, účinnější;
vero propior pravděpodobnější; pro
ximus guisgue nejbližší okolí, proxi
mus ob alguo druhý po někom;
propior bližší= podobnější, proximus
zcela podobný.c) čas.propiorpozděj
ší, mladší; proximus buď nejbližší,
příští nebo minulý, předešlý; dů
věrný, bližní; proximi, orum, m.
důvěrní přátelé, příbuzní, 2. přísl.
prope, propius, proximš. a) blízko,
nablízku, zblízka, blíže, nejblíže;
proximé o čase: minule, posledně.
b) prope skoro, téměř, málem,asi,
jaksi; prope erat, ut nechybělo mno
ho, že by. b) předl. s akus. blízko
prope (propius; proxime) Rhenum.

prope-diem co nejdříve, brzy.
pro-pello, pul, pulsum 3. a) posuno

vati, poháněci, káceti, zporážeti,
shoditi; přen. doháněti, sváděti. b)
zaháněti, vy—, zapuzovati.

prope-modum téměř, bezmála.
pro-pendeo, pendř, pěnsum 2. býti

převislý; míti převahu, kloniti se
"k něčemu, býti příznivý,

pro-pensió, onis, f. sklon, náklon
nost, váha, vliv, význam.

pro-pěnsus 3. a) svislý, převislý, na
chýlený; blízký. b) nakloněný k ně
čemu, náchylný.

properanter spěšně, kvapně.
properantia, de—properátíč, onis,

f. spěch, kvap.
properáto= properé==spěšně,kvap

ně, rychle.
properó 1. a) přech. něco urychliti,

uspíšiti, rychle připravovati, na
kvap konati, s něčím si posplšiti.
b) nepřech. spěchati, chvátatl; přen.
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toužiti, přáti si; properátus 3. urych
lený, rychlý, spěšný.

properus 3. kvapný, rychlý; náhlý,
prudký.

proó-pexus 3. (pecto) sčesaný, spuště
ný, rozpuštěný, splývající.

*prophěta, de, m. prorok.
*prophetia, de, f. proroctví, věštba.
*prophěticus 3. prorocký, věštecký.
*prophěto 1. prorokovati, věštiti.
tpropinátio, onis,f.připíjení,hostina.
propině 1. [ř.] připíjeti, podati nápoj.
propinguitás, atis, f. blízkost; přibu

zenství, příbuzenstvo.
propinguo 1. blížiti se, při— se;

urychliti, uspíšití algd.
propinguus 3. (srv. prope, komp.

superl. propior, proximus) 1. blízký,
nablízku, zblízka. 2. brzký, nastá
vající; příbuzný; p—us, T, m. pří
buzný. p—a, ae, f. příbuzná.

*propitia, de, f. přízeň, milost.
propitio 1. usmířiti, uprositi.
propitius 3. (prope) příznivý, mi

lostivý.
propnigeum, F, n. [ř.] topírna v láz

ních.
propóola, ae, m. [ř.] prodavač, kra

mář.
pro-polluo — — 3. dále poskvrňo

vatl.
pro-pono, posuř,positum 3.: 1. klásti

vpřed, vystavovati (veřejně, na pro
dej), předkládati, vy—, zůstavíti
k něčemu; p. edictum veřejně vy
hlásiti; jako cenu určiti, stanovitl,
zříditi, veřejně vyhlásiti, jako od
měnu neb trest slibovati, něčím
těšiti, hrozjti praemia, libertatem;
působití metum; algd proponitur jest
naděje na něco. 2. a)přen. před- |
kládati, ante oculosstavěti před oči,
sibi ante oculos p. představiti si,
míti na mysli. b) ukazovati, navrho
vati; jako úkol, cíl uložiti, ustano
viti, dáti látku, thema; sibi p.,
ut předsevzíti si, zamýšleti, podni
kati; sibi spem p. dělati si naději;
res proposita předsevzetí; mihi est
propositum, ut mám předsevzetí,
úmysl; guod est propocitum úkol,
účel, cíl. c) vykládati, líčiti, ozna
movati.

Propontis, idis, f. nyn. moře Mar
marské.

290 pro-rumpoó

pro-portio, onis,f. úměrnost, poměr.
pro-positio, onis, f. představa; látka,

téma; návěst úsudku.
pro-positum, T, n. 1. předsevzetí,

úmysl, úkol. 2. látka, děj (liter.
díla), thema. 3. návěst úsudku.

pro-praetor, oris,m. propreator.
proprič 1. výhradně, zvlášť, jednot

livě, osobně. 2. význačně, náležitě,
příslušně, vlastně.

proprietás, atis, f. zvláštnost, vlast
nost, *vlastnictví, vlastnické právo.

proprius 3.: 1. vlastní (alcis, alci),
výhradní, soukromý; p—um esse al
cis výhradně někomu patřiti; býti
vlastním činem, zásluhou něčí, 2.
zvláštní; p—um est alcis jest něčí
zvláštností. 3. význačný, podstatný,
náležitý, příslušný, trvalý, jistý.

propter 1. přísí. blízko, vedle. 2.
předl.sakus.a) blízko,vedle.b) pro,
skrze, k vůli.

propter-eá proto.
pro-pudium, if, n. (pudet) hanba;

hanebník, nestyda.
pro-pugnáculum, T, n. bašta, hradba,

záštita; důkaz na obranu.
pro-pugnátio, onis,f. hájení, obrana.
prč-pugnátor, oris, m. obránce, ob

hájce.
pro-pugno 1.bojovati za něco; brániti,

hájiti.
pro-pulsátio, onis, f. odrážení, od

vracení.
próo-pulso 1. odvraceti, zaháněti.

"pro-pylaea, orum, n. [ř.j propylaje.
pro-guaestore viz gudestor.
próra, ae, f. [ř.] přída lodi; přen. loď.
pro-repo, ps! — 3. vylézati ven.
proreus, f, m. [ř.] plavec na přídě.
proó-ripió, ripuř, reptem (rapio) 3. vy

rvati, uchvátiti; se p. vyřítiti se,
vyraziti, vytrhnouti.

pro-rogátio, onis, f. prodloužení im
perii, odklad.

pro-rogo 1. prodloužiti imperium,
provinciam správu provincie; pone
chat, udržovati, odkládati.

prorsus (pro-versus) přísl. vpřed,
kupředu; přímo, docela, načisto,
zkrátka,slovem; někdytvar prorsum.

pro-rumpo, růpř, ruptum 3.: 1. vy
rážeti, chrliti ze sebe. 2. v pass.
neb nepřech. aktivu: a) prýštiti,vy
rážeti, vrhati se, vypuknouti, vznik
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nouti, vyjíti na jevo, projeviti se,
b) vyčítitise, vyraziti.c) rozmocise,
oddati se něčemu in scelera.

pro-ruóo, uř, rutum 3. a) vyřítiti se,
hnáti se, zřítiti se. b) přech.povaliti,
káceti, bořiti.

prosa, ae, f. (oratio pro-versa) prosa,
řeč nevázaná.

prosápia, ae, f. rod, rodina, příbu
zenstvo.

proscaenium, iř,.n. (ř.] jeviště.
pro-scindo, scidf, scissum 3. a) orati,

brázditi. b) utrhati na cti, urážeti.
pró-scribo, psř, ptum 3. a) vypsati,

vyhlásiti, pro—, uveřejniti. b)
vyhlásiti dražbou, nabízeti vyhláš
kou, prodávati, pronajímati, zaba
viti possessiones; prohlásiti za psance
(proskribovati).

pró-scriptio, onis, f. vyhláška, nabíd
ka, prodej; klatba, proskripce; tabu
lae proscriptorum seznam proskribo
vaných.

pro-scriptúrio 4. míti chuť na pro
skribování.

pro-seco, uř, sectum 1. (vpředu) uříz
nouti, odříznouti; prosecta, orum, n.
obětní kusy.

pro-semino 1.
žovati.

pro-seguor, seciitus sum 3. a) pro
následovati. b) provázeti, p. ex
seguias býti na pohřbu. c) proka
zovati, věnovati, poctíti někoho p.
algm beneficiis, veniď. d) pokračova
ti vněčem, prováděti. e) vystihnouti.
líčici, vykládati.

Proserpina, ae, f. dcera Demetřina,
choť Plutonova.

pró-silio, uř — 4. vyskočiti, vyraziti,
vzchopitl se, vytrysknouti, vyční
vati.

pro-socer, ř, m. děd ženy, pratchán.
prosodia, ae, f. prosodie, nauka

o délce a přízvuku slabik.
pro-specto 1. a) dívati se vpřed,

pozorovati mare, proelium. b) o vě
cech: hleděti, míti vyhlídku na něco,
směřovati k něčemu, hraničiti s ně
čímalgd. c)vyhlížeti, hledati, čekati,
předvidati.

proóspectus, fs, m. 1. vyhlídka, roz
hled; p —umcapere rozhlédnouti se,
alad est in p—ů něco jest viděti.
2. pohled, vzezření.

rozsévati, rozmno

pro-speculor 1. vyhlížeti.
prosperitás, atis, f. zdar, štěstí, pro

spěch, úspěch.
prospero 1. dávati zdar, žehnati;

v pass. prospívati, vzmáhati se.
prosper(us) 3. a) zdárný, šťastný;

p—a, orum, n. zdar, štěstí; b) zdar
dávající, příznivý.

pro-spicientia, de, f. obezřelost, pro
zřetelnost.

pro-spició, spex?ř,spectum 3.: 1. vpřed
hleděti, vyhlížeti, rozhlížeti se,
mare, alto po moři; p. alci starati
se, pečovati o někoho. 2. přech.
viděti před sebou, poskytovati vy
hlídku; předvídati, opatřovati.

proó-sterno, stráv!, strátum 3. a) pro
stříti; poraziti, skáceti. se p. humi
vrhnouti se na zem, ad pedes na
kolena. b) zničiti, zavrhovati; v pass.
i býti v úpadku. prostratus 3. ležící
v ssutinách.

pro-stituo, uř, itum 3. a) veřejně vy
staviti, zaprodati. b) se p. oddati se
lehkému životu, zaprodávati se.

pro-stó, stitř — 1. býti vystaven na
prodej.

pro-subigo 3. (vpředu),
rozkopávati.

prosum, pródesse, pro— ful, futůrus
prospívati, pomáhati, býti platný.

Protagorás, ae, m. řecký sofista.
*protěctio, onis, f. záštita, ochrana.
*protěctor, oris, m. ochránce, pro

tektor.
pro-tego, texI, těctum 3. (vpředu

krýci, přikrývati, za—, chrániti.
protelo přísl. po řadě, vzápětí.
pro-tendo, tendř, tentum 3. napínati,

napřahovati, natahovati, prodlužo
vati, nastavovati, ukazovati (do
předu); v pass. rozkládati se, pro
stírati se; protentus 3. natažený,
dlouhý.

pró-teró, triv], trítum 3. a) potříti,
drtiti, pošlapati, porážeti. b) zničiti,
zatlačovati, otlačovati.

pro-terreo, uř—2. zaplašiti, zahnati.
protervitás, dtis, f. drzost, nestoud=

nost, bujnost.
protervus 3. prudký, drzý, nestoud

ný, bujný, nezbedný.
tprotestor 1. (*i act. —o 1.) ujišťo

vati, dokazovati.
Proteus, e!, (eos), m. [ř.] Proteus,

rozrývati,
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věštný a proměnlivý bůh mořský;
přen nestálý člověk.

protinus (prótenus) 1. vpředu dále,
příště. 2. přímo, hned, záhy.

*protocollum, F, n. zápis, protokol.
protollo — —3. vyjmouti ven, odlo

žiti, protáhnouti.
*protonotárius, ř, m. první písař

(tajemník). .
proó-trahó, tráxi, tractum 3. a) vy

táhnouti, přivléci, násilně přivésti.
b) přinutiti: odkrýci, objeviti, pro
zradici.

pró-trůdo, sř, sum 3. postrkovati,
strčiti; přen. odložiti.

proóo-turbě 1. rozehnati, za—, vy—,
dorážeti.

pro-ut podle toho, jak.
pró-veho, vexř, vectum 3.: 1. a) při

vážeti; v pass. vpřed jeti, plouti,
vyjížděti, při—, postupovati. b) čas.
v pass. postoupiti, pokročiti; aetate
provectus věkem pokročilý, starý.
2. podporovati, býti přízniv, po
vyšovati, povznášeti; v pass. postu
povati, vzrůstati. 3. zaváděti; strho
vati, v pass. dáti se strhnouti, za
cházeti příliš daleko.

pro-veniG, venř, ventum. 4. a) vy
stupovati, předstupovati. b) vzchá
zetl, uroditi se, dařiti se. c) po
vstávati, díti se, dopadnouti, po
dařiti se.

proó-ventus, čs, m. 1. výnos, úroda,
žeň, důchod. 2. výsledek (šťastný),
úspěch, zdar.

pro-verbium, iř, n. úsloví, přísloví,
pořekadlo.

pro-videns, entis prozíravý, opatrný.
pro-videntia, ae, f. 1. možnost viděti

(dopředu). 2. prozíravost, prozře
telnost, opatrnost; péče o něco.

pro-videč, vidí, visum 2. a) viděti
vpředu, před sebou, viděti dopředu.
b) předvídati. c) býti prozíravý,
činiti opatření; staratl se o někoho,
něco alci (rei), de re; opatřovati
frumentum.

providus 3. a) předvídající, věštecký.
b) prozíravý, opatrný, pečlivý.

provincia, ae, f. 1. obor působnosti,
úřad, úkol, úděl; správa, velitelství.
2. provincie, správa provincie. 3.
"*země, území.

provincialis, e náležející provincii,

v provincii, z provincie; *zemský;
scientia p.nutná ke správě provincie,
abstinentia p. osvědčená ve správě
p.; p—és, ium, m. obyvatelé pro
vincie.

provisio, onis,f. 1. předvídání.2. opa
třování něčeho, prozíravost, opa
trnost.

pro-vísor, oris, m. předvídatel; sta
rající se.

provisus, is, m. (jen abl. próvisiů):
vidění vpřed, předvídání, prozíra
vost; opatřování, starání se o něco.

pro-vivo, xř — 3. dále žící.
provocátio, onis, f. odvolání, právo

odvolání, odvolací řízení; p. est lze
se odvolati.

pro-vocátor, oris, m. vyzývatel,útoč
ník.

proó-voco 1.: 1. přivolávati, vy—,
po —, vyzývati, povzbuzovati, dráž
diti; způsobici bella. 2. odvolati se.

pro-volo 1. vpřed běžeti, letěti; vy
raziti, vytrhnouti, vyběhnouti, při
běhnouti.

pro-volvo, volv7, voljtum 3. vpřed
valicti, vyvaliti, od—, s—; se p.
ad pedes, genua (genibus) vrhnouti
se k nohám,v pass. snížiti se; fortu
nis provolvřbýti zbaven jmění.

proximus, —e viz prope.
proximitás, atis, f. blízkost, podob

nost, příbuznost.
průděens, entis (providens) 1. doplňk.

vědomě, úmyslně, naschvál. 2. před
vídající, vědoucí, znalý, zkušený;
rozumný, obezřelý, opatrný, chy
trý.

průdentia, de, f. 1. schopnost před
vídati. 2. znalost, zkušenost, roz
umnost, opatrnost,důvtip, chytrost.

prutna, de, f. jinovatka; sníh, v plur
mrazy.

pruřnosus 3. ojíněný.
průna, ae, f. hořící, řeřavé uhlí.
průniceus 3. švestkový, ze dřeva

švestkového.
průnicius 3. žhavý, hořící,
průnum, F, n. slíva, švestka (ovoce).
průnus, F, f. slíva, švestka (strom).
průrio 4. svrběti; míti chuť na něco,

toužiti po něčem; býti vilný.
Průslas, ae, m. vládce v Bychinii.
prytaneěum, T, n. (ř.) obecní dům,

radnice.
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prytanis, is m. [ř.] nejvyšší úředník
v řeckých městech.

psacas viz psecas.
psalio, psali? — 3. [ř.) a) hráti na

kytaru. b) zpívati s průvodem ky
tary, strunného nástroje; *zpívati
žalmy.

*psalmista, ae, m. básník, zpěvák
žalmů.

*psalmographus, 7, m. skladatel
žalmů.

*psalmodium, ř, n. chvalozpěv,(zpěv
žalmů).

*psalmus, I, m. žalm.
psaltěrium, i7, n. [ř.]) psalterium,

strunný nástroj; *žaltář, kniha žal
mů.

psaltria, ae, f. [ř.] hudebnice, kitha
ristka.

psecas, adis, f. [ř.] kadeřnice (otro
kyně).

psěphisma, atis,'n. [ř.] usnesenílidu.
*pseudo (živě.
*pseudoprophěta, ae, m. |žiprorok.
pseudolus, FT,m. [ř.) lhář.
pseudomenos, 7, m. [ř.) klamný

úsudek (o lháři).
pseudothyrum,ř, n. [ř.)tajná dvířka.
psithius (psythius) 3. p—a vitis ro

zinková réva.
psittacus, T,m. [ř.]papousek.
psychomantium, i7, n. [ř.] věštírna,

kde byly vyvolávány duše mrtvých.
tpthois, is, f. kulaté pečivo, koláč.
ptisanárium (tisonárium) ir, n. [ř.]

odvar, polévka z krupice.
Ptolemaeus (Ptolomaeus), F, m.

král egyptský; Ptolomaeus 3. Ptolo
maeův, egyptský; Ptolomdis (Ptole
mais), idis, f. jméno měst v Egyptě
a ve Foinikli.

půbens,entis dospělý, šťavnatýbujný.
půbert .s, otis, f. dospělost, mužnost,

mužský věk; chmýří, vousy.
1.p.běs,is, f. 1. chmýří,vousy, ohan

bí, lůno. 2. mladé mužstvo, lidé.
2.paběs, eris 1. dospělý, mužný,

v plur. subst. m. dospělí lidé. 2. buj
ný. šťavnatý.

půběsco — — 3. a) obrůstati chmý
řím, vousy, pokrývati se. b) dospí
vati, dozrávati, vzmáhati se.

půblicánus, T, m. nájemce státních
důchodů, veřejných podniků, *pub
likán z Písma.

půblicátič onis, f. zabavení, *publi
kace.

půblicé veřejně 1. jménem obce,
z usnesení obce, úředně. 2. v zájmu
obce, pro obec. 3. nákladem obce,
na státní útraty. 4. na veřejnosti,
ve veřejném životě.

půblico 1. a) zabaviti. b) postoupiti
obecnému užívání; veřejně s něčím
vystoupitj, uveřejniti.

Půblicola, de, m. (přítel lidu), římské
příjmení.

půblicus 3.: 1. a) obecní, státní,
veřejný, úřední; iudicium p —um
trestní soud (pře, věc); p—um
consiliumusnesení obce, státní rada.
b) (od) obce, jménem obce, pro
obec, nákladem obce; iniuria p—a
na obci spáchané; res p—a obecní
záležitost, obecní jmění; obec,stát;
rem p —amgerere účastniti se správy
obce, sloužiti obci, bojovati za
vlast. c) obecný, lidový, veřeiný,
společný, obyčejný,všední. 2.pub'i
cum, ř, n. a) obecní jmění, pozem
ky, důchody, obecní (státní) po
kladna; de (ex) p—o nákladem obce,
in p—o na veřejnosti. b) státní pod
nik, obecní skladiště, veřejné místo,
ulice; carere, abstinere publico ne
vycházeti z domu. c) *občanstvo,
publikum.

Pablilius, iT jméno římského rodu;
Publilius 3. Publillův.

puděns, entis stydlivý, cudný, po
čestný, mravný, skromný.

pudet, uit —2. mě alcis rei 1. stydím
se, hanbím se za něco, jest mi něco
hanba; pudet me alcis a) stydím se
za někoho, b) stydím se někoho.
2. pudendus3. hanebný, nepočestný.

pudibundus 3. stydlivý,ve (ze) studu.
pudicitia, de, f.stydlivost,stud,mrav=

nost, počestnost.
pudicus3.stydlivý, počestný,mravný,

cudný.
pudor, oris, m. 1. a) stud, hanba;

p-——est algd k hanbě; digna pucore
věci hanebné; pudor (mihi) es' s inf.
stydím se, jest (mi) hanba. b) úcta,
vážnost. 2. mravní cit, čest, svědo
mitost, mravnost, cudnost, slušnost,
skromnost.

puella, ae, f. dívka, dcera, milenka,
mladá paní.
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puelláris, e dívčí, dívčin.
puelláriter, jako dívka.
puellula, ae, f. dívenka.
puer, T, m. 1. dítě, v plur. děti;

č puero (—Is) od dětství. 2. hoch,
jinoch, mladík, syn; otrok.

puertlis,e 1. dětský, chlapecký,jinoš
ský. 2. dětinský, nerozumný.

pueritia, ge, f. dětství, mládí.
puerpera,ae, f. rodička,šestinedělka.
puer-perium, iř, n. (pario) slehnutí,

porod.
puerperus 3. k porodu pomáhající.
puerulus, !, m. hošík.
plga, ae, f. [ř.] řiť,zadnice.
pugil, is, m. pěstní zápasník.
pugil(I)atus, iis, m. pěstní zápas.
pugilláris, e v plur. subst. pugillares,

jum m. nebo pugillaria, ium, n.
zápisník.

pugillus, 7,m. hrst, zaťatá ruka.
půgio, onis, m. dýka.
půigiunculus, F, m. malá dýka.
pugna, ae, f. 1. zápas pěstní, rvačka.

2. boj, bitva, půtka; spor, hádka.
pugnácitás, dtis, f. bojovnost.
pugnátor, oris, m. bojovník, zápasník.
pugnáx, dcis bojovný; vzpurný, ne

přátelský.
pugno 1.: 1. udeřiti pěstí, bojovati,

zápasiti; proelium male pugnatum
prohraná bitva; pugnantěs subst. bo
jovníci. 2. zápasitl, ex eguis na ko
ních; na soudě: odporovati, vzpí
ratise; usilovati, namáhati se; usilov
ně dokazovati.

pugnus, F, m. pěst, rána pěstí.
pulchellus 3. (pulcher) hezoučký,

spanilý.
pulcher, chra, chrum 3. a) krásný,

spanilý, vznešený; b) ušlechtilý,
šťastný, slavný; příznivý, bezstarost
ný; p—um est algd alci ke cti, slávě;
mihi est pulchré mám se dobře.

pulchritido, inis, f. krása, znameni
tost, výbornost.

půléium, iř, n. polej, máta; přen.
lahodnost.

pulex, icis. m. blecha.
pullarius, ji, m. ptakopravec.
pullulo 1. a) vyrážeti, vyháněti. b)

bujeti, hemžiti se. c) *zploditi,
zroditi.

1. pullus, T, m. mládě, kuře, ptáče;
p. gallinaceus kuře (kura domácího).

A2 pullus 3. tmavý, temný, černý;
p—um, T, n. tmavá barva.

pulmentárium, ir, n. příkrm, la
hůdka.

„©pulmentum, T, n. příkrm, pokrm,
porce.

pulmó, čnis, m. plíce.
pulpa-men, inis (—mentum, F, n.)

n. maso, masitý příkrm, masltá
lahůdka.

pulpitum, T, n. lešení; jeviště; ka
tedra.

puls, tis, f. kaše.
pulsátio, onis, f. tlučení, rány, vý

prask.
pulso 1.: 1. (opět a silně) tepnatl, bíti,

tlouci, udeřiti, šlehati; vrážetl do
něčeho, zasahovati něco, přen. tý
rati; p. pede algd kopati, dupati do
něčeho. b) vypuditi, vymrštiti, za
háněti, zapuzovati; dávati popud,
v pass. popud dostávati; vzrušovati,
dojímati.

pulsus, is, m. 1. tlučení, tepot, náraz,
úder; p. pedum dupání, kroky, p
lyrae hra na lyru, zvuky lyry. 2.
popud, dojem.

pulvereus 3. a) prachový, z prachu,
zaprášený. b) prach zdvíhající.

*pulverizo 1. roztlouci na prášek.
pulverulentus 3. zaprášený.
pulvillus, 7, m. polštářek.
pulvinar, dris, n. 1. chrámové (le

hátko) s poduškou pro sochy bohů;
hostina bohů, božská pocta. 2. le
hátko, křeslo; tcísařské křeslo
v cirku.

pulvinárium, ir, n.=pulvinor.
pulvínus, 7, m. polštář, poduška;

tkamenný podstavec pro sloupy.
pulvis, eris, m. 1. prach, vír prachu;

prach na závodišti, závodiště, bojiš
tě; drobný písek, do něhož se
kreslilo.2.popel(z mrtvoly); prášek.

půmex, icis, m. (f.) 1. pemza, mořská
pěna. 2. láva, kámen, skalisko (dír
kované); v plur.i kouskyztvrdlélávy.

. půmiceus 3. pemzový, lávový, pís
kovcový.

půmico 1. pemzou uhlazovati, leštiti.
půmilio, onis, m. trpaslík.
půmilus 3. zakrslý, maličký;

milio.
punctim bodnou ranou.
punctum, T, n. (i punctus, is, m.)

m.=pu
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(pungo) 1. bod, tečka, bodnutí.
2. přen. střed; hlas při volbách;
pochvala, okamžik.

'*punctiůra, ae, f. bod, bodnutí.
*pungitivus 3.— pungens, viz pungo.
pungo, pupug?, punctum 3. bodnoutl,

píchnouti; přen. rozčiliti, znepoko
jiti, dorážeti.

Punicus viz Poen!.
půnlo 4. trestati, mstíti.
půnitlo, onis, f. potrestání, pomsta.
punitor, oris, m. mstitel.
piípa, ae, f. panenka: a) děvče. b)

loutka.
půpilla, ae, f. děvče, sirotek, svě

řenka; panenka v oku.
půpliláris, e sirotčí,
půpillus, T,m. hoch (oslřelý),sirotek,

svěřenec.
puppis, is, f. záď lodi; přen. loď.
půúpula, ae, f. zčřítelnice; přen. oko.
piůpulus, F, m. chlapeček, klučík.
pipus, 7, m. chlapec.
purgá-men, inis, (—mentum, T)n.

1. smetí, nečistota, špína; vyvrhel,
sběř. 2. očista, očistný prostředek.

purgátio, onis,f.1. čištění, projímání.
2. ospravedlnění, omluva.

purgo 1. a) čistiti, vy—, pro—, vy
kliditi, vymýtiti, urovnati, očišťo
vati. b) ospravedlňovati, omlouvati.

*purgraviatus, purgravius, viz burg-.
tpůrificátio, onis,f. očišťování.
*půritás, dtis, f. čistota.
půriter čistě.
purpura, ae, f. (z ř.] nach, —ová

barva, pokrývka, nachové roucho,
nachová vlna, kadeř.

purpurátus 3. oděný nachovýmrou
chem; p—us, I, m. dvořan (v Orlen
tu).

purpureus 3. a) nachový, oděný na
chovým rouchem. b) přen. růžový,
krásný, „„zlatý““.

půrus 3. a) čistý, bezvadný, nezne
svěcený, očistný. b) nevinný, pocti
vý, cudný; jasný, per purum čistým
vzduchem. c)prázdný campus,volný;
hasta pura bez hrotu, čestný; toga
pura bílá. d) čistý—prostý něčeho,
volný: sceleris, a caede; mluva:čistá,
ryzí; verba prostá.

půs, půris, n. hnis; přen. jedovatá řeč.
pusillus 3. maličký, nepatrný, mali

cherný.

půslě, onis, m. hoch, hošík.
půstula (pissula), ae, f. puchýřek,

neštovička; měchýřek, bublinka.
puta (put5) mysli si, na příklad.
putámen, inis, n. odpadek, slupka,

skořápka.
putátio, onis, f. (puto) ořezávání,

oklešťování (stromů).
putátor, oris, m. ořezavač(stromů).
puteal, alis, n. 1. roubení studně.

2. obezdívka místa, kam uhodil
blesk. 3. přen. soudní činnost, pe
něžní obchody.

puteális, e studničný.
puteárlus, i7,m. studnař.
piiteo, uř — 2. páchnouti, nevoněti.
Puteoli, orum, m. přímořské město

v Kampanii (Pozzuoli); Puteoldnus 3.
puteolský, P—7 Puteolané, P—um,
i, n. vila v Puteolech.

puter, tris, tre n. putris, e (pus) 1.
shnilý, zpuchřelý, zpráchnivělý. 2.
sypký, kyprý. 3. zvadlý, mdlý oculi.

půitésco (piitIsco), půtur — 3. hníti,
tlíti, práchnivěti; načichnouti.

puteus, 7,m. jáma, studně.
tpůtidulus 3.= putidiusculus.
půtidiusculus 3. trochu protivnější,

odpornější.
půitidus 3. a) shnilý, ztuchlý, zkažený.

b) zvadlý, mdlý; nechutný; nudný;
strojený, líčený.

puto 1.: 1. čistiti, ořezávati, pro—,
oklešťovatí. 2. a) dělati vruby, po
čítati, uvažovati. b) pokládati, po
važovat! někoho zač (2 akus.), ceniti
(gen., abl. pretii). c) domnívati se,
mysliti, souditi; non puto myslím,
že ne... hoc non putavi (—eram) to
bych sl nebyl pomyslil; multos fuisse
puto bylo jich asi (snad) mnoho.

putre-facio, fec!, factum 3. a) půso
biti, aby něco shnilo; v pass. (putre
fTó)shníti, zpráchnivěti. b) křehkým
činiti, drobiti.

*putrefactió, onis, f. hnití, hniloba.
putresco, putruř — 3. hníti, tlíti,

práchnivěti.
putridus 3. shnilý, zkažený, zvadlý.
putus 3. čistý, pěkný.
Pydna,ae, f. město v již. Makedonil;

Pydnaer, orum, m. Pydňané.
pyga, ae, f.—puga.
Pygmaer, orum, m. Pygmalové, národ

trpaslíků při Okeanu.



Pygmaličn 296 guadro

Pygmalion, onis, m. 1. sochař na
Kypru. 2. král v Tyru.

Pyladěs, ae, m. přítel Orestův.
pylae, drum, f. [ř.] brána, průsmyk,

zvl. Thermopyly; adj. Pyldicus 3.
(thermo-)pylský.

Pylaemeněs, is, m. král paflagonský.
Pylos (—us), 7, f. jméno tří měst na

Peloponnesu; Pylius 3. pylský, Ne
storův.

pyra, ae, f. [ř.] hranice, hrob.
pyramis, idis, f. [ř.] pyramida, jehlan.
Pyramus, 7, m. milenec Thisbin.
Pyréěne, čs, f.—montes Pýrenae!, orum

m.= Pýrenaeus, 7, m. Pyreneje: Pyrs
naeus 3. (Pyrineus 3.) pyrenejský.

pyrethron (—um), T,n. [ř.] bertram
(rostlina).

Pyriphlegethón, ontism.= Phlegethon.
pyropus,7, m. [ř.])pyrop, bronz, spěž.

Pyrrha, ae, f. 1. choť Deukalionova.
2. jméno dívčí. 3. město na Lesbu;
Pyrrhias, adis f. dívka z Pyrrhy.

Pyrrhó, nis, m. řecký filosof, zakla
datel školy skeptiků; Pyrrhóneř,
orum, m. skeptikové.

Pyrrhus,I, m. 1. syn Achilleův. 2. král
epeirský.

Pythagorás, de, m. P. řecký filosof;
adj. Pýthagoreus, Pythagorius (—icus)
3. Pythagorěř, órum, m. přivrženci
filosofie P—ovy.

Pytho, s, f. [ř.] Delfy; adj. Pythius3.
Pýthicus 3. pythijský, delfský, Apol
lonův. Pýthia, ae, f. kněžka Pythie;
Pýthia, orum, n. hry pythijské.

Python, onis, m. drak zabitý v okolí
Parnassu Apollonem.

pyxis, idis, f. [ř.] krabice, schránka;
*pouška, ručnice.

©
©. j. zkratek: 1. Guintus 2. —gue.
aguá 1. tázac! (gud vid) kudy? jak?

2. vztažné: kudy, kde, kam; po
kud, jak; guaď—gudjednak —jednak.
3. neurč. nějak.

aguá-cumaue kudykoli, kamkoli, kde
koli, jakkoli.

guádam-tenus až po určité místo,
do jisté míry.

©uadi, orum, m. kmen suevský na
Moravě,

guadra, ae, f. 1. čtyřhranný předmět.
2. chléb, koláč na čtyři díly rozdě
lený.

guadrágěení 3. po čtyřiceti.
*guadrágesima, ae, f. 4Odennípůst;

guadragěsimalis, e příslušející postu;
g—male, is, n. postní jídlo

aguadrágěsimus 3. čtyřicátý; g—a
pars "| ceny jako daň.

guadrágies, čtyřicetkrát.
guadrágintá čtyřicet.
guadráns, antis, m. čtvr.ina; '/, assu;

*čtvrt hodiny.
guadrantárius 3.

1/, assu stojící.
guadrátus 3. čtyřhranný; čtverečný,

kvadratický; g—um, 7,.n. čtverec,
čtyčřnran;guadratus lapis kvádr.

auadri-duum, 7 n. doba čtyř dní.

na '/, snižující;

guadri-ennium, iř, n. doba čtyř let.
auadri-fariam na čtyři díly.
auadri-fidus 3. (findo) na 4 díly roz

štípnutý.
guadrigae, drum, f. (guadri — iugae)

čtyřspřeží, potah i vůz; navibus
atgue g—Is všemi silami..

auadrigárius, i7, m. závodník čtyř
spřežím.

guadrigátus 3. čtyřspřežímoznačený
nummus.

auadrigulae, drum f. malé čtyřspřeží.
guadri-iugus 3. (—iugis, e) čtyř

spřežní; g—7, orum, m. (egui) koň
ské čtverospřeží.

guadrimus 3. (hiems) čtyřletý.
guadringenárius 3. o čtyřech stech

mužích.
guadringění 3. po čtyřechstech.
aguadringentesimus 3. čtyřstý.
guadringenti 3. čtyřista.
guadringenties čtyřistakrát.
guadripertitus 3. (portior) na čtyří

díly rozdělený, čtverý.
guadri-pes, —plexviz guadru-.
guadri-remis, is, f. (navis) loď se

čtyřmi řadami vesel.
guadri-vium, i7, n. křižovatka, roz

cestí.
guadró 1.: 1. a) čtyřhranným učiniti.



guadrupedáns aguantus

b) na plný počet (4000 talentů)
uvésti. 2. nepřech. hoditl se do
čtverhranu; shodovati se; *guadran
te hora VII. ve '/, na 7, g—e post
horam Vil. ve */, na B.

guadrupedáns, antis po čtyřech no
hách jdoucí, čtvernohý; subst. m.
kůň.

guadru-pés, edis, m. f. n. čtvernožec
(j. adj. čtyřnohý).

guadruplátor, oris, m. donašeč, ud2
vač, žalobník.

guadru-plex, icis čtyřnásobný.
aguadruplus 3. čtyřnásobný; g—um,

7, n. čtyřnásobná částka, cena, po
kuta.

aguaero, gugesfvř,gudesitum 3.: 1. hle
dati, vyhledávati, vymýšleti, vyžado
vati. 2. hleděti si získati, zjednati
(si), vypůjčiti si; manii nummos gd.
pod rukou si vydělati, fugam g.
snažitise utéci, mors guagesitadobro
volná. 3. g.algd.ab (ex) alguo zvídati
vyptávatí se, pátrati, tázati se; na
soudě vyšetřovati, dotazovati se:
de repetundis, de morte, de servis;
ve vědách: zkoumati, pátrati, ba
dati; guderitur jest otázka vědecká,
filosofická. 4. hleděti, snažiti se,
chtíti, toužiti.

guaesitor, čris, m. vyšetřujícísoudce.
guaesitum, 7,n. věc nabytá, majetek;

otázka.
guaesttus 3. vybraný, hledaný, stro

jený.
auaeso (1. plur. gudesumus) gudesivř,

Itum 3. prositi, tázati se.
guaesticulus, 7,m. výděleček.
guaestio, onis, f. 1. dotazování se,

soudní vyšetřování, výslech; v plur.
(hrdelní) soudy, g—E€s perpetude
stálé soudní dvory; v sing. i vyšetřo
vací protokol; de (ex) alguó g—em
habere někoho vyšetřovati. 2. vě
decké zkoumání, jeho látka; vě
decká otázka; vědecké zkoumání,
badání.

*guaestiOnárius, 7, m. vyšetřovatel,
mučitel.

guaestiuncula, ae, f. malá vědecká
otázka.

guaestor, čris, m. 1. soudce hrdelního
zločinu. 2. finanční úředník; *ex
gudestore bývalý kvestor.

guaestorius 3. kvestorský, kvesto
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rův; g—um, i, n.obydlí, stan kvesto
rův; g—ius, iT, m. bývalý kvestor.

auaestučsus 3. výnosný,ziskuchtivý,
bohatý, obohacující se.

guaestůra, ae, f. úřad kvestora.
auaestus, čis,m. zisk, výdělek, úrok,

živnost.
guá-libet kamkoli, stůj co stůj.
guális, e 1. tózací, vztažné: jaký. 2.

neurč. nějaký,
guális-(guále)-cumague i akýkoli.
aguális-(guále)-libet jakýkoli.
guálitás, dtis, f. jakost, vlastnost,

příchuť.
guáliterjako; jak (= guomodo),jak by.
aguálus, 7, m. (-um, 7, m.) koš na

víno, na vlnu.
guam přísl. 1. a) tz. jak, jak velice,

jak málo? b) u superl. co: guam
maximě, (maximus) co nejvíce (nej
větší). 2. vztažné jako; při srovndní
než.

guam-diů jak dlouho! pokud.
guam-libet jakkoli; sebe více (dříve).
aguam-ob-rem 1. táz. proč? z jakého

důvodu? 2. vztaž. pročež, proto.
auam-primum co nejdříve.
guam-guam 1. ačkoli, ač. 2. než: g.

guid loguor?
guam-vis (jak chceš): jakkoli, ač-koli,

třeba(i), byť i.
guá-nam kudy.
guando 1. táz. kdy? 2. vztaž. kdy,

když, ježto. 3. neurč. někdy.
guando-cumague kdykoli, někdy,

jednou.
guandogue 1. když, kdykoli (jen).

2. poněvadž, ježto. 3. někdy, jed
nou. ©

guando-guidem ježto právě.
aguanti zač?
guantitás, dtis, f. velikost; počét,

množství, délka.
guantopere jak velice.
aguantulus 3. jak malý.
guantulus-cumaue jakkoli malý.
guanto o kolik, oč, čím.
*guantócius čím dříve, tím lépe.
guantum 1. jak mnoho, jak velice,

kolik, pokud (in tě est na tobě jest);
2. guants viz toto. 3. g—um u superl.
= guam.

guantus 3.: 1. táz. jak veliký, jak
četný, jak významný?guantum, i,
n. jak mnoho, kolik? 2. vztažné má
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tytéž významy; mimo to; jak malý,
g—um jak málo; guanto — tanto čím
více, tím více; in guantum pokud.

aguantus-cumgue jakkoli veliký, malý,
značný.

auantus-libet, guantus-vfsjakkoli ve
liký, jak. značný, jakýkoli.

aguá-propter proč? pročež.
aguá-gue všude.
aguá-ré 1. ut eď re aby tím. 2. proč?

3. pročež.
*guart (neskl.)—guartum,7, n.čtvrt.
guarta-decimání osrum, m. vojíní

14. legie.
guartána, ae, f. (febris) čtvrtodenní

zimnice.
auartání, ořum,m. vojíni 4. legle.
aguartárius,iř, m. římskámíra, „„čtvrt

ka““.
aguartus 3. čtvrtý, g—a pars čtvrtina;

guartum, guarto, po čtvrté.
aguasi jako by, takřka, asi.
aguasillum, 7, n. (-us, I, m.) košíček

na vlnu.
aguassátič, onis, f. potřásání.
guassó 1. a) potřásati, o—, mávati,

caput hlavou vrtěti. b) poškodití.c)
chřestiti algd.

guassus, Us,m. otřásání, otřes.
guá-tenus 1. míst. jak daleko, až kam.

2. čas. až pokud. 3. příč.ježto; *aby,
tak aby, takže.

guater čtyřikrát.
aguaterní 3. po čtyřech, vždy čtyři;

celkem čtyři.
guati5, —guassum 3.: 1. třásti, otřá

sati, po—, roz—, mávati ensem,
vrtěti caput; tepatl, bíti, tlouci do
něčeho, na něco algd; hnáti, vy
hnati, poháněti eguum, rozmetati,
káceti, bořiti moenia.2. přen. někým
(algm) otřásti; drážditi, podněco
vati, soužiti; guassus 3. porouchaný,
rozbitý, zlomený.

aguattuor čtyři.
guattuor-decim čtrnáct.
guattuor=virř, orum, m. čtyřčlenný

správní sbor, v municipiích.
-Cue a, a to, a tak, a také, a proto, a

vůbec.
aguem-ad-modum jak, jakým způ

sobem.
gueč, guřre, gulvř(guir), guitum moci,

býti s to.
guercetum, 7, n. viz guerguetum.
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auerceus 3. dubový.
*guercinus = guerceus.
guercus, s, f. dub, dubové listí,

dubový věnec.
guerela, ae, f. nářek, stesk, stížnost,

žaloba.
gueribundus 3. žalostivý.
guerimonia, de, f. nářek, stížnost,

žalozpěv.
gueritor 1. hlasitě naříkati.
guernus 3. dubový.
aueror, guestus sum 3.: 1. naříkati,

stýskati sl, bědovati, o ptácích: šve
holiti, houkati. 2. stěžovatí sl algm,
algd; de alguo, de re.

Ouergustulánus mons= monsCaeli
aguergustum, 7, n. doubrava.
guerulus 3. naříkavý,skuhravý, Ikavý,

kvílící.
aguestus, is, m. nářek, kvílení.
1. guř, guae, guod 1. tázací a zvolací:

jaký? který? guř vir! jaký to muž!
2. vztažně: který, jenž; guodco, což;
gu! (guae, guod)=et is, sed is a ten,
ten však; gui circa erant okolosto
ilcí, gui aderant přítomní, družina;
guae cum ita sint za těch okolností,
proto; guam-ob-rem,gua-re viz toto;
někdy gui= jako, ausus eadem, guae
nos; v zástupných větách vztažných
guř=ut is, guod is, sT is a pod.;
guod bene vertat aby to bylo (kéž
tojest)se zdarem. 3. neurč.některý,
nějaký.

2. auř přísl. jak? zač?
guia poněvadž, protože; *že (ve vě

tách vedl. vypovídacích).
guia-nam pročpak?
gui-, guae-, guod-cumgue kdokoli,

cokoli, kterýkoli, jakýkoli.
guidam, aguiddam (subst.), guf-,

guge-guod-dam (adj.): kdosi, cosi;
někdo, něco (subst.); jakýsi, kterýsi,
v plur. někteří (adj.); v doplňku
takřka, jaksi, jakoby.

auidem přísl. 1. zajisté, věru, právě,
2. aspoň, ovšem, tedy; med g.
sententid (podle). 3. však, sice, a to,
totiž; ně-guidem ani.

guid-ní proč ne? ,
aules, etis, f. 1. klid, pokoj, odpoči

nek; guieti se dare oddati se odpo
činku; tres horas ad g—em dare
dopřáti odpočinku tři hodiny; g.
laborum od práce. 2. přen ticho,
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hluboký spánek, smrt, mír, klidný
život.

agulescoé, guievi, guiétum. 3. a) klidu
dojíti, utišiti se. b) odpočívati, od
počinouti si, klidně se chovati,
býti tichý, žíti v míru; chovati se
netečně: býti soukromníkem. c)
spáti, mlčeti, přestatií.

aguiětus 3. klidný, pokojný; mírný,.
skromný, odpočívající.

gu?-, guae-, guod-libet (subst. i guid
libet) kdokoli, cokoli (subst.); který
koli, jakýkoli (adj.).

gutrn 1. nuže, tedy, proč ne? duin
igitur expergisciminT? guln etiam bai,
dokonce i. 2. spojka s coni, že, aby
ne, po výrazech záporných a záp.
smysl majících; fieri non potest,
guin není možno, aby ne=není jinak
možno, než aby; non multum abest,
guin nechybí mnoho, aby ne; bez
mála.

gul-, aguae-, guod-nam který pak?
jaký pak?

Ouinctius, iř, jméno říms. rodu;
Ouinctius 3. Ouinctiův; Ouinctidnus
3. Ouinctia se týkající, Cincinnatův.

guvnc-unx, uncis, m. */,, assu, t. j.
5 uncí; pět teček na kostce; šacho
vité uspořádání stromů, kolů, řad,
oddílů a pod.

auin-decies patní- -krát.
guin-decim patnact.
aguindecim-virális, e sboru patnácti

se týkající.
auindecim-viri, orum, m. patnácti

členný sbor kněžský.
aguingenárius 3. pět set mužů čítající.
guingéní 3. po pěti stech.
guingentesimus 3. pětistý.
guingenti 3. pět set.
guingentiés pětsetkrát.
gutní 3. po pěti; guřnídění po patnácti,

gulní vicení po 25 atd.
auinguágéní 3. po padesáti.
auinguágeésimus 3. padesátý; g—a

pars padesátina j. dávka.
guinguágies padesátkrát.
auinguágintá padesát.
Outnguáatrus, uum, f. pětidenní slav

nost Minervina od 19. do 23. března.
guingue pět; g. primi pět prvních

mužů municipia.
agutnguennális, e pětiletý: po pěti

letech se opakující, pět let trvající.
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guřnauennis, e pětiletý.
gurtnguennium, iT, n. pětiletí.
guřngue-rémis,is,f.(navis) loď o pěti

řadách vesel.
guřnaue-vir, virf, m. člen „„pětky'“,

pětičlenného sboru.
auingue-virátus, čs, m. úřad, hod

nost kvinkvevira.
auinguies pětkrát.
gurnaui-plicó 1. zpateronásobniti.
guřnta-decimaní, črum, m. vojíni

15. legie.
gurntánus 3.: via g—a cesta v táboře

římském, oddělující stany5. a B. ma
nipulu, sloužící za skladiště a tržiš
tě; g—I, órum, m. vojíni páté legie.

auTn(c)tflis, is, m. pátý měsíc, červen.
Ourntilius, 7, m. jméno říms. rodu;

od toho Ouřntilidnus. Autntilius
Várus říjnský vojevůdce r. 9. po
Kr.; M, Fabius Ourn(c)tilidnus slav
ný rétor 1. st. po Kr.

gujntus, 3. pátý; guintum, g—o bo
páté.

auippe (guid-pej často spojeno Ssguř,
gude, guod: vždyť, neboť, ježto.

Ouirfnus, 7, m. jméno zbožněného
Romula, Ouirinális, e Kvirinovi pa
třící, posvěcený, O. collis Kvirinál;
slavnost Ouirinália, ium, n. 17. Il.

Ouiris, Itis, m. římský občan, Říman;
ius O-ium plné právo občanské.

aguiritátus, is, m. kvílení, pláč.
auirito 1. o pomoc volati, naříkati.
aguis, guid 1. tóz. kdo? co? který?

jaký? guis senator který senátor?
guis pudor jaký stud? guid co? cože?
proč? nač? guid (postea) co dále?
jindy guid co teprve? což když? guid
guod co tom o říci, že... guid vero
cožpak? guid ita jak to? 2. neurč.
někdo, leckdo, kdo, co, leccos;
*nec guid nec gudré bůhví, jak a proč.

guis-, guid-nam kdo pak, copak?
který jaký, (pak)? neurč někdo,
něco, kdo, co.

guis-, aguid-piam (subst.); gui—,
guade—, guod-piam (adj.) někdo,
něco, kdokoli, cokoli.

guis—, guae—, guid (guic)-guam
někdo, něco, nějaký; negue guis
guam a nikdo, negue guidguam a
nic atd.

guis—, aguid-gue (subst.); gude-,
guod-gue (adj.) 1. každý jako jedno
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tlivec, každý zvlášť; unusguisgue je
den každý; guinto guogue anno kaž
dého pátého roku; při superlat.
právě, proximi guigue právě nejlepší
sousedé; optimus guisgue (právě)
nejlepší, dobří lidé; pro se guisgue
každý za sebe. 2. neurč. kdo, každý;
adjekt. jakýkoli, některý.

guisguiliae, drum, f. odpadky, smetí,
vyvrhel.

guisguis, gudeguae, guid(guic-)guid
kdokoli, kterýkoli.

gui-vis, gude-vís, guod-vis, subst.
guid-vis kdokoli, cokoli, jakýkoli,
guávis (ratione) jakkoli.

1. gu5 1. tóz. kam? jak daleko? nač?
k čemu? 2. vztaž. kam, a tam. 3.
neurč. někam.

2. guč 1. čímž, a tím; guč — eo čím —
tím. 2.—=uteo aby tím, aby tak.

guoad pokud, dokud, jak dlouho; až,
až by.

gu5-circá pročež.
auo-cumgue kamkoli.
aguod 1. přísl. proč (by) nihil habeo,

guod incusem senectutem; vzhledem
k čemu, a proto, a pročež; guod sř
jest zesílené sř. 2. spojka“ poněvadž,
protože, ježto, tím-že, že (prý);
guid — guod u guid; *aby.

gučdam-modě jaksi, poněkud.
aguč-libet kamkoli.
guoč-minus aby ne.
guč-modo jakým způsobem, jak;

*že by; gučcumgue-modó jakkoli.
gučo-nam kam pak?
guondam kdysi, jednou; někdy,

druhdy.
guoniam (=cum jiam) poněvadž,

protože.
guo-guam někam.
1. guogůe (za slovem) také, též, i.
2. guogue=et ut eč.

"guo-guĎč kamkoliv, gučgu0versus na
všechny strany.

gučrsum, guórsus (gu versum, —us)
kam, k čemu, nač.

guot kolik.
guot-annis každoročně.
aguot-cumaue kolik (-koli).
guoti-diánus 3. (—die) = cot'didnus,

cotidiě.
guotie(n)s kolikrát; guotiéns-cumgue

kolikrát-koli.
guot-guot kolik-koli.
guotus 3. kolikátý; g—a hora est

kolik Jest hodin?
guotus-cumague kolikátý-koli.

auo-usgue až pokud, jak dlouho ještě;

R

R. jako zkratka Romanus. P. R. Po
pulus Romanus, R. P. Res publica.

rabidus 3. zuřivý, nadšený.
rabiés, €!, f. zuřivost, vzteklost,

rozčilení, vášeň, běsnění.
rabiósus 3. zuřivý, vzteklý.
rabula, ae, m. tlučhuba, křikloun.
*racemátim hroznovitě.
racemifer, a, um zrny bohatý; hrozny

ověnčený.
racemus, 7, m. stopka; zrno, zvl.

hroznové, hrozen, šťáva z hroznů.
radiátus 3. zářící.
*rádicátus 3. zakořeněný.
rádicitus z kořene, úplně.
rádicula, ae, f. kořínek.
radio (—or) 1. zářiti, třpytitl se,
radius, i7.m. 1. hůl, hůlka na kreslení,

měřítko, paprsek, špice kola, tkal
covský člunek. 2. poloměr kruhu;

druh podlouhlé olivy; paprsek slu
neční, blesk.

rádix, Icis, f. 1. kořen, zví. jedlý,
ředkev. 2. spodní část věci; r.
montis pata hory; přen. původ, zá
klad.

rádo, sř, sum 3. a) škrabati, drásati,
hladiti, čistitl, zametati, vymazati,
holit!. b) těsně podle něčeho jíti,
plouti, letěti .(algd). c) turážeti,
trápiti.

trádula, ae, f. struhadlo, škrabátko.
raeda (reda), ae, f. galský vozík čtyř

kolý.
raedarius, iř, m. kočí.
Raeti, orum, m. gallští Raetové od

Innu ; k Rýnu, země
Raetia, ae, f.; Raetus 3. Raeticus 3.
raetský.

rámália, ium, n. chrastí, roští.
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rámenta, oórum,n. odpadky, piliny,
třísky.

rámeus 3. větví-(m patřící).
*rámifico 1. vyháněti větve.
Ramnes, Ramnenses, ium, m. Ram

nové, jeden ze tří pův. kmenů
římských; cels?T Ramnes vznešená
mládež římská.

ráměsus 3. větevnatý, rozvětvený.
rámulus, 7, m. větvička.
rámus, 7, m. větev, ratolest, strom.
*ramusculus, 7, m. větévka.
rána,gde, ff.žába; r.marina mořský ďas.
rancidus 3. zapáchající.
ranunculus, J, m. žabka.
rapácitás, dtis, f. hltavost, dravost,

hrabivost.
rapáx, cis dravý, loupežný, hltavý,

nenasytný.
raphanus, ř, m. f. [ř.] ředkev, řed

kvička.
rapiditás, dtis, f. prudkost.
rapidus 3. prudký, rychlý, dravý,

bouřlivý, divoký.
rapina, ae, f. loupež, kořist.
rapio, rapu!, raptum 3.: 1. prudce se

něčeho (algd) chápati, uchopiti,
něco rychle konati; viam r. rychle
jíti, pospíchati, silvás problhati, r.
cursum, fugam rychle běžeti, utí
kaci; chvatně, prudce unášetí, hnáti,
vésti, dopravovati currum, carinam,
arbusta a pod.; se r.chvatně jíti,
spěchati. 2. rváti, vyrvati, trhati,
utrhnouti, vy—, s—, násilně uchva
covati, unésti, odvléci, ad mortem
na smrt; uloupiti, ukořistiti, rychle
dobýti castra; raptum, 7, n. lup,
kořist. 3. rychle něco dostati, ř.
flammam rychle vzplanouti, roz
nítici; chvatně bráti, požívati, uží
vatl oscula, spem; zbaviti někoho
něčeho, vzíti mu něco pudorem;
rapř dáti se strhnouti.

raptim chvatně, nakvap.
raptia, onis, f. uchvácení, uloupení.
rapto, 1. uchvacovati, unášeti, lou

piti, plenici.
raptor, oris, m. lupič, uchvatitel;

adj. lupičský.
raptus, us, m. trhnutí; loupež, únos.
rápulum, 7, n. malá řepa.
ráréscó — — 3. rozplývati se, říd

nouti, mizeti; stávati se řídkým,
vzácným.

+

ráritás, dtis, f. kyprost;
vzácnost.

ráro zřídka.
rárus 3. kyprý, řídký, sporý; ojedi

nělý, tu a tam se vyskytující, vzácný.
rásilis, e hlazený, hladký.
*rásorium, 7, n. škrabátko, břitva.
ráster, str, m. (rastrum, 7, n.) mo

tyka, kopáč.
*ratifico 1. potvrditi.
ratio, onis,f.1.a) počet, vý—,roz—,

účet; ratione utř účtovati, ratio tem
porum chronologie; r—em inire vy
počítati, alcis rei r—em referre ad
algm účet z něčeho někomu vy
dati; r—em referre in tabulas těty
do knih zapisovati; r—es, libri r—um
knihy běžných účtů. b) seznam,
summa, záležitost cbchodní, ob
chod, ratio pecuniarum peněžnictví;
záležitost vůbec; r—es fori et iudicii
záležitosti politické a soudní; vý
hoda, prospěch, zájem; r—ibus alcis
consulere dbáti něčího prospěchu
přen. počet, výčet, účet, r—em red
dere počet vydati, r—em (com-)
putare s někým súčtovati; opatření,
r. pacis constituendae k zabezpečení
míru; účelné jednání, plán. 2. a) po
rněr, vztah, ohled, veritatis na
pravdu, zření k něčemu, ailcis rei
rationem habere. b) způsob, ráz,
jakost, stav, poměry; prostředek
k něčemu: r—es belli gerendi; guá
r—e jak, alid r—e jinak a pod.
ratio vitae způsob života, dicendi
řečnění, řeči, cogitandi přemýšlení;
r. temporis poměry doby, r. tempo
rum letopočet, r. Galliae stav, po
měry v Gallii, r. belli ráz války.
3. a) rozum, rozvaha; expers r—is
nerozumný, nulla r—e nerozumně,
magna ratio zralá úvaha. b) rozumo
vý důvod; ratione z důvodu, pro;
pohnutka, důkaz, závěr, důvod(y),
vysvětlení. c) smýšlení, náhled, vý
klad, alcis rei o něčem; obor, směr,
vitae života; pravidlo (—a); rationem
instituere umíniti si, rozmysliti se;
naturalis ratio přírodní zákon. d) řád,
methoda; ratione et via methodicky.
e) theorie, systém, soustava, věda,
učení; ars et ratio prakse a theorie;
r. et doctrina systematická učenost,
r. et disputatio rozumové badání.

řídkost,
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ratiocinátič, onis, f. rozvrn, závěr,
úsudek; rozumová úvaha, důkaz.

ratiocinátor, oris, m. účetní, počtář;
vypočítavatel.

tratiocinium, 7,
*úvaha, důkaz.

ratiócinor 1. počítati, vy—, vyvozo
vati, usuzovatl.

počet, vý—;

trationábilis, e rozumný, účelný,
odůvodněný.

rationális, e rozumný, závažný, roz
umový.

ratis, is, f. vor, loď.
ratiuncula, ae, f. vtipný nebo mali

cherný úsudek; důmyslný závěr.
ratus 3. a) vypočítaný, odměřený,

určitý, pevný, jistý; pro r—d porte
v stanoveném poměru. b) (pravo-)
platný; ratum ducere, facere, habere
potvrditi, schváliti; ratus sum jsem
si něčím jist, věřím.

rauci-sonus 3. dunící, hlučící.
raucus 3. chraptivý, vrkavý; drsně,

temně znějící, šumící, dunící, vřeš“
tící.

raudus, rodus, raudusculum viz ri—.
Ravenna, ae, město Ravenna;

Ravennas, dtis ravennský. R—atžs,
ium, m. Ravennští.

rávis, is, f. ochraptění.
rávus 3. šedý, plavý, šerý.
re— předpona 1. zpět. 2. znovu, opět.
*reactió, onis, f. zpětná činnost,

reakce.
*reaedifico 1. znovu postaviti.
reapse (— re ipsd) vskutku.
rebellátio, onis, f. vzpoura.
rebellátrix, icis, bouřícíse, odpadlá.
rebellio, onis, f. obnovení války,

(opětná) vzpoura.
rebellis, e opět se bouřící; subst. m.

vzbouřenec, odbojník.
rebelio 1. válku obnoviti, (opětně) se

vzbouřiti.
reboóo 1. [z řec.] něčím se ozývati.
recalcitro 1. (calx) vyhazovati no

hama, kopati.
re-caleo — — 2. (opět) býti teplý.
re-calesco, caluř — 3. opět se

otepliti, zahřáti.
re-calfacio, fec!, factum 3. (opět) za

hřáti.
re-canděsco, canduř <—3. zběleti,

rozpáliti se.
re-canto 1. odvolati.

re-cedo, cessř, cessum 3. a) ustupo
vati, couvati, odejíti. b) přen. od
děliti se, zmizeti; vzdáti se čeho,
upustiti od něčeho ab oppugnatione;
r. ab armis složiti zbraně; receditur
ustupuje se.

re-cello — — 3. rychle zpět se po
hybovati.

recens, entis 1. časově málo vzdálený,
hned po něčem (jdoucí): recenti ne
gotio hned po činu, r. victorid,
praeturá; Romáarecentes z Římaprá
vě přišlí, recens a vulnere s ranou
ještě čerstvou, animae recentes duše
nedávno zemřelé, recens e castris
přicházející přímo z tábora. 2. ne
dávný, čerstvý, nový; mladý, svěží,
statný.

re-censeo, uř,cénsum2. a) přehlížeti,
přehlídku konati. b) uvažovati, vy
pravovati. c) procházeti.

recensio, onis, f. (—sus, s, m.) pře
hlídka censorská.

*recepta, ae, f. lékařský předpis,
recept.

receptáculum, 7, nm.1. schránka,
nádržka. 2. útočiště, útulek, shro
maždiště.

treceptátor,
—trix.

re-ceptó 1.(silně)zpět táhnouti; u se
be přijímati, útočiště poskytovati;
se r. uchylovati se, ustupovati.

receptor, oris, m. přechovavač.
receptrix, Icis, f. přechovavatelka.
receptum, 7, n. závazek, záruka.
receptus is, m. odvolání; ústup,

zpětný pochod, útočiště; r—uř ca
nere troubiti k ústupu.

re-cessus, is, m. 1. chůze zpět,
ústup; návrat, odchod. 2. ústraní,
skrýše, zátiší, vnitřní komnata.

re-cidivus 3. (cado)opět se vracející,
obnovený.

1. re-cido, re(c)cidi, —(cásurus) 3. a)
zpět padnouti.b) připadnouti, do—,
u—, ad"lubri jum v posměch, ad
nihilurm přijíti v nic.

2. re-cido, d7, sum 3. (caedo) 1. odříz
nouti, vy—, u—. s—, vylámati,
barbam odstřihnouti. 2. zutínati,
vymýtiti, vyhladiti; recIsus 3. zkrá
cený.

re-cingoó, nxi, nctum 3. rozvázati,
uvolniti, odložiti.

—trTx = receptor,
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re-cino — —3. ozývati se, zníti, zpě
věém opakovati; střídavým zpěvem
oslavovati Latonam.

recipero 1. viz recupero.
re-cipio, cepř, ceptum 3.: 1. a) zpět

vzíti, vytrhnouti, obrátiti gressum;
zpět dostati, zpět dobýti, arma
znovu se chopiti; r. animum, mentem
zmužilosti opět nabýti, znovu se
vzchopiti.b) (vojsko) zpět stáhnouti;
vysvoboditi, zachrániti. c) se r. ode
brati se, uchýliti se, ustoupiti; zota
viti se; signum recepiendi znamení
k ústupu. 2. a) přijmouti, vzíti,
obdržeti, ferrum smrtící ránu; hasta,
deus recipitur corpore vniká do těla;
dobýti (zpět), zmocniti se; vzíti
v ochranu in fidem; urbe, civitate
algm r. přijmouti za občana, do
obce; tecto recipere přijmouti pod
střechu, moenibus do města; r. algm
reum (nomen aicis) přijmouti žalobu
proti někomu. b) připouštěti, do
volovati defensionem. c) na se vzíti,
převzíti, zaručiti se; uznati za pravé,
správné.

*reciprocatio, onis, f. obracení se,
obrat.

reciprocóo 1. a) sem tam pohybovači,
animam dech popadati, navem obrá
titi; fretum reciprocat moře stoupá
a opadává. b) logicky obraceti.

reciprocus 3. touže cestou se vra
cející; mare r—um za odlivu.

recitatio, čnis, f. předčítání.
recitátor, oris, m. předčitatel.
recito 1. předčítati, oznamovati.
reclámátio, onis, f. hlasitý odpor,

projev nevole.
reclámito 1. důrazně odporovati.
re-clámoó 1. ag) hlasitě odporovati,

odmlouvati. b) ozvěnou se ozývati;
zpět volati.

re-cli is, e zpět opřený, ležící,
re-clino 1. zpět opírati, ohýbači, ulo

žiti na znak; odvrátici; reclinatus 3.
(na znak) položený, odpočívající,

re-clGido, si, sum 3. (claudo) 1.otevříti
(ale i tuzavříti). 2. objeviti, ukázati,
ensem tasiti, pecius rozříznouti;
prozrazovati.

re-cogito 1. promyslici, uvážiti.
re-cógnitio, onis, f. přehlídka, vzpo

mínka; (opětné) poznání, uznání.
re-cognoscó, novř, nitum 3. (opět)

poznati; přehlížeti, prohlíÍžeti,zkou
mati; v pamětí projíti; uznati, po
tvrditi,

re-colligo, legř, lectum 3. sebrati,
usmířiti; se r. vzpamatovatl se.

re-col6, coluř,cultum 3. a) opět vzdě
lávati, pěstovati. b) obnoviti, znovu
zříditi. c) v duchu přehlížeti, uvažo
vati, vzpomínati si (animo).

*recommendo 1. doporučovati.
*recompensó 1. vyvažovati, vyna

hraditi.
re-compositus 3. opět upravený.
re-conciliátio, onis, f. opětné vyjed

návání, smíření.
re-conciliátor, oris, m. obnovitel.
re-conciliě 1. a) opěťzjednati, obno

viti. b) opět si získati, smířiti, na
kloniti si.

re-concinno 1. opraviti, spraviti.
re-conditus 3. skrytý, tajný; odlehlý,

vzdálený.
re-condo, didř, ditum 3. a) uložiti,

schovati; oculos opět zavřítl, ensem
lateri vraziti do boku. b) skrýti, za
tajovati.

re-coguo, x7, ctum 3. převařiti, pře
taviti.

recordátio, onis, f. v pominka.
recordor 1. (cor) uparo..vati se,

vzpomínati; míti na mysi. uažovati.
re-creó 1. opět oživiti, obnoviti,

osvěžiti; se r., pass., osvěžiti se,
okřáti, zotavití se.

re-crepo — — 1. zaznívati, zvučeti.
re-cresco, crevř, crétum 3. opět na

(vy)růsti.
re-crůděsco, criidur —3. opět okrva

věti, jitřiti se, obnoviti se.
réctá (via) přímo.
recte 1. přímo, správně, dobře; r

factum dobrý čin, r. facere dobro
prokazovati. 2. právem, se zdarem
bellum gerere; r. vivere šťastně
(mravně).

rectió, onis, f. řízení.
rěctor, oris, m. 1. řidič, eguřjezdec,

navis kormidelník. 2..vůdce, velitel,
vládce; ředitel, *rektor.

rectus 3.: 1. rovný, přímý, rectis
oculis zpříma (hleděti); r—d.regione
přímým směrem, r—Gdviď přímo.
2.správný sententia, prostý. 3.dobrý,
spravedlivý, poctivý; rectum, 7, n.
právo, spravedlnost, mravnost,
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re-cubě — —1.ležeti naznak, nazad.
rěcula, ae, f. (res) malá věc, malý

stateček.
re-cumbo, cubu?ř— 3. a) ulehnouti

naznak nebo ke stolu, stolovati;
klesnouti. b) přen. ukládati se,
uklidniti se.

recuperatio, onis, f. opětné nabytí.
recuperátor, oris, m. 1. kdo opětně

nabyl, opětný vítěz. 2. rozhodčí,
soudce v majetkových věcech.

recuperátorius 3. rozhodčí.
recuperó 1. (recipio) znovu nabýti,

dobýti; nazpět dostati, osvoboditi.
re-curó 1. opět vyléčiti.
re-curro, currf, cursum3. zpět běžeti,

téci, vrátiti se, utéci se.
re-cursó 1. vraceti se.
re-cursus, Us,m. zpětný běh, návrat,

couvnucí; r. pelagi odliv.
re-curvó 1. zpět zakřiviti, zahnouti.
re-curvus 3. do zadu zahnutý, za

křivený; tectum r—um labyrint.
re-cúsatio, onis, f. vzpírání se vzpě

čování se; námitka, ohrazení.
re-cůso 1. (causa) 1. odmítnouti,

odepříti; nullo recusante beze všeho
odporu. 2. vzpěčovati se, zdráhati
se.

re-cutič, Cussi, cussum 3. (guatio)
otřásti.

reda viz raeda.
*redactor, oris, m. vydavatel, red

aktor.
red-amó 1. lásku opětovat
red-árdésco, ars? — 3. opět vzpla

nouti.
red-argu6, uř, iitum 3. vyvrátltí, ze

lži usvědčiti, lež potrestati.
red-dó, didř, ditum 3.: 1. a) dáti zpět,

vrátiti, odevzdati, ponechati, daro
vati, salutem život a svobodu; ser.,
reddj vrátiti se. b) zaplatiti, splatiti,
odpláceti, vy—.gratiam, beneficium;
plody nésti, vydávati. 2. a) odpoví
daci, opakovati; vox reddita odpo
věď; překládati, verbo verbum do
slova. b) napodobovati. 3. a) (=
dare) dáti, ustanoviti, curam r. vě
novati péči, poenas odpykati. b) iura
r. soudní nálezy vynášetí, zasedati
na soudě, iudicium r. in algm soudní
vyšetřování zavésti proti někomu.
c) vydávatí, dávati donum, prokazo
vatl honorem; vydávati počet ratio
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nem, udávati důvod; vota r. sliby
splniti, litteras odevzdati, doručití.
d) = facere, učiniti někoho něčím
mare tutum.

red-emptió, ónis, f. vykoupení, pod
placení, pronajetí.

red-emptor, oris, m. podnikatel, do
davatel, nájemce; *vykupitel.

red-emptiůra ae f. nájem, podnikán
nájmů.

red-eč, řre, iT, itum 1. a) vraceti se
(i v řeči); r. in memoriom vzpomí
nati si, in gratiam smířiti se, ad se
vzpamatovati se, in viam na pravou
cestu se vrátiti.b) přecházetiv něco;
plynouti z něčeho: pecunia ex me
tallis. 2. přejíti, dojíti, dostati se
někam; r. ad gladios sáhnouti k me
čům, res ad triarios rediit došlo na
triarie; redeunte Phoebo při (opět
ném) východu slunce.

red-hibe5č, uř, itum 2. vrátiti; zpět
vzíti.

red-igó, eg!, dctum 3. (ago) a) zpěr
hnáti, zpět přivésti; uvésti in dicio
nem, učiniti in provinciam (p—if);
in memoriam r. v pamět si uvésti, ad
nihilum r. uvésti v niveč, ad irr'itum
et vanum r.zmařiti a překazitl. b) pe
cuniam a pod. sebrati, stáhnouti,
dodati, vyplatiti, odvésti; praedam
in fiscum r. zabaviti pro státní po
kladnu. c) v pass. klesnouti ad servi
tutem redigi.

redimTculum, T, n. stuha, řetízek.
redimió 4. ověnčiti, ovinouti.
red-imě, ěmř,emptum 3. (emo) 1. zpět

koupiti, vykoupiti, od—, lites na
rovnáním ukončiti; (znovu) koupiti,
najmouti. 2. napraviti, vyrovnati.

red-integrč 1. v původní stav uvésti,
obnovitl, animum r. osvěžiti.

*redisco, didicř—3. znovu se naučiti.
reditio,*onis, f. návrat.
reditus, is, m. 1. návrat, in gratiam

usmíření, in amicitiam obnovení
přátelství. 2. příjem, důchod; někdy
vadně psáno *redditus.

redivivus 3. odložený, již upotře
bený, z mrtvých vstalý; r—um, 7, n.
staré stavivo.

red-oleo, u? — 2. vůni šířiti, voněti.
re-domitus 3. opět zkrocený.
re-děno 1. (zpět) darovati, vrátiti,

iras Marti obětovatli.
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re-důico, xr, ctum 3. a) (zpět) (na-)
táhnouti, vésti, za—, u—, uxorem
vzíti si. b) přivésti, přiměti k ně
čemu, algm in gratiam usmířiti,
legem obnoviti.

reductor, oris, m. kdo uvede zpět,
obnovitel.

reductus 3. odlehlý, vzdálený, stra
nou ležící; producta et reducta dobra
přednější a zadnější.

red-uncus 3. zpět zakřivený.
redundantia, ae, f. přílišnáhojnost.
red-undo 1. a) přitékati, prouditi,

rozlévati se, zaplavovati, zasaho
vati, vzejíti. b) míti nadbytek, oplý
vati; býti v hojnosti, nadbytku.

reduvia (redivia), ae, f. záděra,
svléknutá hadí kůže; přen. curare
r—am zabývati se maličkostí.

redux, ucis 1. zpět přivádějící. 2. zpět
přivedený, vracející se; fortlina
Redux Štěstěna, dopřávající přízni
vého návratu.

*refectorium, 7, n. jídelna, refektář.
refectio, onis, f. obnovení; zotavení,

osvěžení; *hlavní jídlo.
re-fello, felli —3. vyvraceti, zahladiti.
re-ferci, fersř,fertum 4. nacpati, na

plniti, namačkati.
re-ferio — — 4. odrážeti.
re-ferro, ferre, re(t)tulř, relatum 1. a)

zpět nésti, vésti, odnésti, odvésti,
(dolů)snášeti, (zpět) zaháněti; r.ocu
los obraceti zrak, os stáhnouti tvář,
caput obraceti, zdvíhati, pedem cou
vati, ustupovati; r. digitos ad frontem
zdvíhati, gradůs kroky obraceti; r
manůs vztáhnouti na někoho, castra
zpět posunovati; r. victoriam zvítě
ziti, gloriam získati si; poenam r.
býti potrestán, r. animum ad algd
obrátiti, repulsam býti zamítnut; r.
gratiam odvděčovati se, sonum,
vocem odrážeti, v řeči: odpovídati,
odvětiti; vrátiti = splatiti, oplatiti;
se r., pass. vrátiti se. b) přen.vrátiti,
provésti, opět zavésti, obnoviti,
verba r. po někom opakovati; uvá
děti, vzpomínati; představovati, na
podobovati figuras, vultum, robur
sílu dědici. c) r. ad algd vztahovati
něco na něco, odvozovati z něčeho,
r. omnia ad suum arbitrium činiti
závislým na svém rozhodnutí; srov
návati, posuzovati podle něčeho;

| trefocillá 1.

referri vztahovati se, týkati se ně
čeho. 2. a)-donésti, při—, zprávu
přinésti, oznámiti, vypravovati (re
ferovati); rem ad senatum r. (ad
patres) přednésti, k rozhodnutí
předložiti, ad consilium vznésti na
vojenskou radu; relata, orum, n.
oznámení, zpráva. b) zanésti, za
psati, nomen, pecuniam z peněz účty
vydávati; čítati, počítati algm inter
deos; in numero deorum algm r. mezi
bohy uváděti, in numerum d. r. mezi
bohy zařaditi. 3. neos. refert záleží
na něčem, jest platno, prospívá.
4. *referéns (entis, m.) generális ge
nerální tajemník.

re-fertus 3. nacpaný, plný.
re-ferveó — — 2. vříti, kypěti,
re-fervesco — — 3. vzkypěti.
re-ficio,fecř, fectum 3. a) znovu, opět

učiniti, zvoliti algm regem, praeto
rem; r. pontem, muros znovu posta
viti, amissa odčiniti; obnoviti, opět
zjednati. b) opraviti, copias do
píniti; osvěžiti, občerstviti, sil do
dati, zotavení dopřáti; se r., pass.
zotaviti se. c) vytěžiti, získati.

re-figó, xi, xum 3. odtrhnouti, sníti;
zrušiti, odstraniti legem.

re-fingó, nxř,ctum 3. znovu vytvořiti.
re-flagito 1. znovu požadovati.
re-flátus, is, m. protivný vítr.
re-flecto, x, xum 3. a) zpět ohýbati,

kroutiti, obraceti. b) animum r. ad
algd obrátiti, a re odvrátiti.

re-flo 1. naproti váti.
trefloresco, flóruř. — 3.

vzkvésti.
re-fluo, xf — 3. zpět téci, přitékati.
re-fluus 3. zpět tekoucí.

(znovu) ohřívati, utě
šovati.

re-formiídatio, onis, f. strach.
re-formido 1. báti se, lekati se.
treformatió, onis, f. přetvoření,

obnovení, zlepšení.
re-foveo, fovř, fotum 2. opět zahřáti,

osvěžiti, oživiti.
treformaáator, oris, m. opětný stvo

řitel, obnovitel, zlepšovatel.
reformó 1. obnoviti, změniti, refor

movati, tzlepšiti.
refractáriolus 3. hašteřivý,
*refráctió, onis, f. lom světla,
*refraágátio, onis, f. odpor.
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re-frágor 1. odporovati, stavěti se na
odpor.

re-frenátio, onis, f. držení na uzdě,
krocení.

re-fréně 1. na uzdě držeti, krotiti;
zadržeti, zdržeti.

re-fricé, fricur —1. a) opět rozdírati,
drásati; obnoviti. b) nepřech.obno
vití se.

re-frigero 1. ochladiti, osvěžiti; po
leviti někomu.

re-frigéscó, frixr — 3. opět ochlad
nouti, žáru pozbýti; vychladnouti,
uváznouti, zvetšeti.

re-fringóo, fregi, fractum 3. ulomiti,
vy—, vypáčiti, zeslabiti, zlomiti.

re-fugič, fůigr, fugitůrus 3. a) zpět
utíkatl, ustupovati, mizeti; někam
se utíkati, uchylovati. b) přech. před
něčím utíkati, vyhýbati se, stříci se,
vzpírati se, něco si ošklivíti.

refugium, i7, n. útočiště.
refugus 3. zpět utíkající.
re-fulgeč, fulsř — 2. třpytiti se, zá

řiti.
re-fundo, fůdr, fisum 3. zpět líti,

vlévati; *znovu ulíti; vpass.vylévati
se, zpět prouditi.

re-fitátič, ónis,f. vyvrácenínámitek.
re-fůto 1. vyvrátiti, od —,odmítnouti.
*regále, is, n. (nebo plur.) královská

hodnost, k—ý palác, statek, k—é
právo; královy důchody, říšské kle
noty.

rěgális, e královský, králi patřící;
krále hodný, důstojný; regáliter krá
lovsky, po způsobu králů, krále
důstojně.

tregeneró 1. obroditi; r—átus 3.
obrozený, *křtěný.

re-geró, gessř,gestum 3. a) zpět nésti,
házeti. b) vrátiti, opětovati, culpam
svalovati.

regificus 3. královský, nádherný.
Regillus, 7, m. 1. město sabinské;

Regillensés, ium, m. Regillané;2. je
zero v Latiu, adj. Regillensis, e re
gillský.

regimen, inis, n. 1. řízení, vedení,
vláda. 2. správce, vládce.

regtfna, ae, f. královna, králová; dcera
královská.

regio, čnis, f. (rego) 1. směr; recta
r—e přímým směrem; e regione
v přímé čáře, přímo naprotl. 2. hra

nice, světová strana; 3. krajina, kraj;
obor.

regionátim kraj po kraji.
Regium, if, n. 1. městečko v Gallii

předalpské. 2. město v jižním cípu
Italie (Reggio).

regius 3. královský: 1. králi patřící,
králův. 2. krále hodný, důstojný.
3. nádherný, skvělý. 4. tyranský,
despotický; morbus r. žloutenka;
regia, ae, f. a) královský palác, stan.
b) dvůr, rodina, hodnost královská;
regif, orum, m. dvořané královští.

régnátor, oris, m. vladař; fem. adj.
regnatrix domus vladařský rod.

*regnicola, ae, m. obyvatel království
regno 1. a) panovati, kralovati; pá

nem býti, na pána si hráti. b) r. algd
ovládati, vlásti nad něčím.

régnum, 7, n. 1. nejvyšší moc, vláda;
r—a vini předsednictví pitky. 2. krá
lovská moc, koruna, trůn; r. alci
deferre někoho na trůn dosaditi, r.
affectare trůnu se domáhati; r. redit
ad algm přechází na někoho. 3.
sídlo královské, království, říše. 4.
krutovláda. 5. majetek.

rego, rexř,rectum 3. říditi, vésti, ovlá
datl, spravovati; r. fines stanoviti
meze.

*regrátior 1. (opět) děkovati.
re-gredior, gressus sum 3.: zpět krá

četi, vrátiti se, ustoupiti.
re-gressus, is, m. obrat,

ústup, útočiště.
regula, de, f. pravítko, krokvice, lať,

lišta, měřítko, pravidlo, zásada;
*řehole.

*reguláris, e řadový, řeholní; milesr.
řadový voják.

regulus, 7, m. malý král, kníže, krá
levic.

Regulus, 7, m. římské příjmení; M.
Atilius R. konsul za 1. války punské.

re-gusto 1. opět pochutnávati si na
něčem, opět ochutnávati.

re-icio, iecr, jectum 3. (iacio) 1. zpět
dozadu házeti, metati, přehoditi,
položiti na zad, na záda; zahnati.
2. odhoditi, odložiti, odvrátiti, od
mítnoutt, odkázati.

re-lecta, reiectanea, orum, n. věci za
sluhující odmítnutí.

re-iectio, onis, f. odmítnutí, civitatis
občanského práva.
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relecto 1. — reicio.
*reitero 1. znovu něco činiti.
re-lábor, Iapsussum 3. zpět padnouti,

klesnouti, zmizeti; zpět upadati,
vraceti se k něčemu.

re-languesco, languř 3. zemdlíti.
re-látió, onis, f. (fero) podávání zprá

vy (referát), r—em egredi nemluviti
k věci; tvyprávění, zpráva; vztah.

relátor, oris, m. zpravodaj(referent).
relátus, js, m. zpráva, vypravování;

přednes, podání zprávy.
re-laxátio,onis,f.uvolněnízastavení,

zmírnění.
re-laxóo 1. uvolniti, otevříti; uleviti,

polehčiti, zmírniti; se r. vyprostiti
se z něčeho, zbaviti se něčeho.

re-legátio, onis, f. vypovězení.
1. re-légo 1. vypověděti, vyobcovati,

vyhostiti.
. re-lego, légi, léctum 3. a) opět
sebrati, svinouti; b) r. Asiam opět
projíti, r. aguas, litora zpět se pla
viti; v duchu procházeti; opět čísti,
počítati.

re-lentesco — 3. opět ochabovati.
re-levo 1. (opět) zdvihnouti; ulehčiti,

polehčiti, algm metu, morbo zbaviti,
famem, sitim zmírniti; v pass. po
zdraviti se, zotaviti se.

re-lictió, onis, f. opuštění.
re-ligátič, onis, f. uvazování.
religió, onis, f. (religere) 1. a) rozpak,

pochybnost, vrtoch; pověra, pově
rečný strach; r—em afferre, inicere
způsobitci.b) úzkostlivost, svědomi
tost; r. officii úzkostlivé plnění po
vinnosti. c) závazek, povinnost, pří
saha, slib; r—e obstringere zavázatí,
r —onesolvereviny zbaviti.2.a) víra,
náboženství, náboženský cit, úz
kostlivá zbožnost. b) náboženské
obřady, uctívání božstva, bohosluž
ba, zbožná úcta. c) předmět úcty
božstva, svátost; věštba. d) svatost,
posvátnost, posvátná úcta. e) *reli
giones mendicantium řády žebravých
mnichů.

religiosus 3. a) povážlivý, dies zlo
věstný, civitas úzkostlivá. b) svědo
mitý, zbožný. c) posvátný, úcty
hodný; *m. mnich, duchovní (zvl.
v plur.).

re-ligo 1. přivázati, u—, s— od=,
eguos zapřáhnouti.

M
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re-lino, lévř — 3. (zátku) otevříti,
mella vybírati.

relinguo, ITguř,lictum 3.: 1. a) zane
chati, zůstaviti, arma složiti; r. algm
praesidio (dat.) k ochraně; relictus
3. i zděděný. b) jako zbytek nechati,
v pass. zbývati. c) (pře)nechati, pře
pustiti, dovoliti; algd r. in mědi
nechatinerozhodnuto.2.a) opustiti.
b) nechati tak, stranou, bez pomoci;
(o)pominouti, nedbati.

religuiae arum,f.ostatky,zbytky, po
zůstatky, pozůstalost.

religuus, 3. a) zbylý, zbývající; spes
religua est zbývá; r—um, T, n. zby
tek; r—um est, ut zbývá aby; non
r—umest, ut nezbývá, než... religu
um facere algd zůstaviti, ponechati,
ušetřiti, nihil religuj facere ničeho
neopomenouti. b) ostatní, budoucí;
in r—um (tempus) pro budoucnost.

re-liceo „!ldxr— 2. zářiti, svítiti.
re-liicesco, luxř — 3. zazářiti, zasvit

nouti.
re-luctor 1. zápoliti, zápasiti, vzpí

nati se.
*relupendio = corneta.
re-maneo, máansř— 2. zůstati, se

trvati, udržeti se,
re-mánsio, onis, f. setrvání.
remedium, ir, n. lék, (léčivý) pro

středek; *pokání, usmíření.
re-meo 1. jíti zpět, vrátiti se; r. devum

peractum znovu prožíti.
re-mětior, mensus sum 4. a) přemě

řiti, od—, pozorovati. b) opět, zpět
projíti, proplouti; reměnsus3. vpass.
smyslu.

remex, igis, m. (remus, ago) veslař,
veslaři.

remigatió, onis, f. veslování.
remigium, ii, n. veslování, vesla,

veslaři.
remigo 1. veslovati.
re-migró 1. zpět se přestěhovati,

vrátiti se.
re-minfscořr — 3. rozpomenoutise,

vzpomenouti si; vymysliti si.
re-misceo, miscu?,mixtum 3. smísiti,

přidružiti.
re-missió, onis, f. 1 poslání zpět,

propuštění; 2. uvolnění, ochablost,
ochabnutí vocis.3. odpočinek, zota
vení. 4. prominutí.

re-missus 3. a) uvolněný, popuště
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ný. b) mírný, klidný, veselý. c) o
chablý, malátný, líný.

re-mittó, misi, missum 3.: 1. a) zpět
poslati, propustiti, vrátiti; tela zpět
metati, calces zadkem vyhazovati,
vocem odrážeti. b) opláceti; vydá
vati ze sebe, vypouštěti. 2. a) po
voliti, pustiti, uvolniti habenas,
frena; ager remissus rozmrzlé. b)
zmírniti, povoliti, ustati, nihil v ni
čem; remitte guderere přestaň se
ptáti; ventus remisit ustal, virtus re
mittitur ztrácí se, přestává. c) zota
viti, klidu dopřáti, obveselíti. 3. pro
minouti, sleviti, darovati poenam,
pecuniam; odpustiti, vzdáti se odia;
dovoliti; 4. odkázati na někoho, po
nechati na rozhodnutí (ad senatum).

re-molior 4. zpět posunouti.
re-mollesco — —3. změknouti, státi

se změkčilým, dáti se obměkčiti.
re-mollio 4. měkkým; změkčilým

činiti.
remora, ae, f.—remorámen.
remorámen, inis, n. překážka,zdržo

vání, průtah.
re-morde5 — morsůrus 2. navzájem

kousnouti; opět znepokojovati, sou
žití.

re-moror 1. a) prodlévati, zdržovati
se, meškati, trvati. b) přech.někoho,
něco zdržeti, zpozditi.

remote daleko od něčeho.
re-moótus 3. vzdálený, odlehlý, daleko

ležící.
re-moveo, movř,mětum 2. a) odstra

niti, odkliditi, vzdáliti; remotis ar
bitris beze svědků, remoto metu beze
strachu a pod. b) odložiti stranou
nechati, suspicionem odvrátiti, r.
ordine, tribů vyloučiti ze...; zmařiti.

re-můgióo 4. bručením, řvaním se
ozývati.

re-mulceo, sř,sum 2. schlípiti, zlehka
spouštěti.

remulcum, 7, n. vlečné lano.
re-můneratio, onis, f. odplata,

uznání.
re-muneror 1. odměniti, odplatiti.
re-murmuróo 1. zpět hučeti.
remus, 7,m. veslo; r—os ducere veslo

vati.
Remus, 7, m. bratr Romulův.
re-narro 1. znovu vypravovati.
re-nascor, natus sum 3. znovu se

zroditi, narůsti; znovu se objeviti,
oživnouti; *odroditi se.

re-návigo 1. zpět se plaviti.
re-nečo 2. zpět snovati.

>reněs, um, m. ledviny.
re-nideo — —2. a) stkvíti se, zářiti.

b) radovati se, smáti se.
*renitentia, de, f. odpor, vzdor.
re-nitor, niísus sum 3. vzpírati se,

vzpouzeti se, odporovati.
rennuo=renuo.
1. re-no 1. vyplovati, vynořiti se.
2.reno (rhěno), 7 is, m. (galsky)

kožišina.
re-nodo 1. nazad v uzel svázati (roz

vázati?).
re-novámen, inis, n. nová podoba.
re-novátio, onis, f. obnovení; úrok

z úroku.
re-nově 1. obnoviti, opakovati, znovu

se do něčeho dáti; přen. občerstviti,
osvěžiti; úroky z úroků čítati.

re-nuntiátio, onis, f. oznámení, vy
hláška ohlášení, pro—.

re-nuntio 1. a) (úřední) zprávu po
dati, hlásiti; ohlásiti zvolení úřední
kem, zvoliti. b) odříci; odmítnouti,
zříci se něčeho, vypověděti amici
tiam.

re-nuo, uř — 3. kývnouti na znamení
odporu; odepříti, odporovati.

trenútus, s, m. zavrtění hlavou,
odmítnutí.

reor, rěrř, ratus sum počítati, uvažo
vati, domnívati se; ratus 3. domní
vaje se, mysle; jistý, ujištěný.

repágula, orum, n. závora.
repandus 3. zpět vzhůru zahnutý.
reparabilis, e nahraditelný.
*reparátio, onis,f. obnovení, obnova,

náhrada.
re-paró 1. a) znovu zjednati, získati;

ztrátu, škodu nahraditi; napraviti;
doplniti. b) zaměniti, vy—, posil
niti, osvěžiti animos.

repastináatio, onis, f. opětné oko
pávání.

re-pello, řeppulř, repulsum 3. a) od
strčiti, odraziti, zahnati, zatlačiti.
b) odvrátiti, odmítnouti, odmrštiti.

re-pendo, pendi, pénsum 3. a) od
vážiti, na—, vyvážiti. b) vyplatiti,
s—, od—, nahraditi, vyrovnati.

1. repěns,entis rychlý, náhlý,čerstvý,
nový.
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2. repěns, repente náhle, znenadání.
trepěnso 1.—rependě 3.
repentinus 3. náhlý, nenadálý, rychle

působící; repentině náhle.
repercussus, ůs, m. odraz.
re-percutiĎ, cussř, cussum 3. zpět

odrážeti; repercussus 3. zpět odra
žený, zpět se odrážející.

reperič, repperT,repertum 4. (pario)1.
a) nalézti, objeviti, vypátrati, salu
tem r. zachrániti se. b) shledati,
postihnouti něco něčím (dva akus.).
2. dovídati se. 3, vynalézti, objeviti,
vymysleti.

repertor,oóris, m. vynálezce, původce,
tvůrce, nálezce.

repetitiG, čnis, f. opakování.
repetitor, oris,m. kdo zpět požaduje.
re-peto, iř, (ivr), Itum 3.: 1. a) opět

mířiti, na něco útočiti urbem ; vrátiti
se domum, patriam. b) zpět volati,
dopraviti sarcinas. c) opět konati,
opakovati opus, verba; obnoviti,
opět se něčemu věnovati studia; opět
vydati, r. pugnam znovu se dáti do
boje; repetitus 3. opětovaný, opě
tovně. d) odněkud začínati, vychá
zeti, odvozovati; supra r. výše sáh
nouti, memorid algd r. na pamětsi
znovu uváděti. 2. zpět žádati, zpět
se domáhati, poenas ab alguo ně
koho potrestati; domáhati se peně
žité náhrady; res repetere, lex de
pecuniis repetundis; res r. i žádati
zadostiučinění.

re-pleo, čvř, €tum 2. (opět) naplniti,
do—, nahraditi- bohatě opatřiti.

replicátio, onis, f. zpětný pohyb v
kruhu.

re-plico 1. rozvinovati; *uváděti ná
mitky, replikovati.

repo, psř, ptum 3.
plížiti se.

re-póno, posuř,positum 3.: 1. a) zpět
klásti, ukládati, uložiti, uschovati;
pohřbíti; odložiti arma, tela. b) zno
vu položiti, přinésti, postaviti; di
vadelní kusy znovu provozovati;
znovu zříditi, nahraditi, honorem
znovu vzdáti. 2. a) položiti, posta
viti, složiti; spem in re r. skládati
do něčeho; repositus 3. spočívající.
b) počítati, klásti,mezi něco: algm
in deos, in numero doerum.

re-porto 1. a) zpět nésti, vézti, pře

lézti, plaziti se,

re-pulsa

praviti; victoriam r. de (ex) alguo
zvítěziti nad někým; r. laudem,
gloriam, spem odněésti si. b) znovu
přinésti.

re-posco — — 3. zpět žádati, upo
mínati, vymáhati.

*repositorium, F,n. knihovna.
re-pos(i)tus 3. odlehlý, vzdálený.
repostor, oris, m. obnovitel.
re-potia, órum, n. opětovná pitka,

„dozvuky““.
repraesentátič, onis,f. placeníhoto

vými.
repraesentó 1. a) opět zpřítomniti,

před oči představiti, virtutem napo
dobiti. b) neprodleně učiniti, vyko
nati; r. pecuniam hotově vyplatiti;
*representovati.

re-prehendo, hendř, hensum 3. a)
uchopiti, zadržeti. b) kárati, vy
týkati.

reprehensio, onis,f. domluva, výtka,
hana.

re-prehensó 1. stále zadržovati.
repreheénsor, oris, m. karatel, opráv

ce.
re-pressor, oris, m. potlačitel.
re-primó, pressř, pressum 3. a) zpět

zatlačiti, zadržeti. b) potlačiti, za
meziti.

*reprobo 1. zavrhovati.
*reprobus 3. zvrácený, špatný, ne

pravý.
*reprodůco, xF, ctum 3. předváděti.
re-prómissio, onis, f. vzájemný slib.
re-pro-mitto0, misř, missum 3. vzá

jemný slib si dáti: tznovu slibovati,
zaručovati.

*reptilis, e plazící se, n. plaz.
repto 1. lézti, plaziti se, r.

prolázati lesy.
repudiatió, onis, f. zamítnutí, odmít

nutí.
repudióo 1. zamítnouti, odmítnouti..
repudium, i7, n. zamítnucí manžel

ky, rozvod.
re-puerásco — — 3. opět se státi

dítětem, dětinským. *
repugnanter nerad, s odporem.
repugnantia, de, f. odpor, rozpoř
re-pugno 1. protivitise, odporovati;

„ vzpírati se, nesouhlasiti. ke Í(re-pulsa, ae, f. (pello) odmítňutí;
r—am ferre, accipere propadnouti

ilvas
?

při volbách.
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re-pulsus, is, m. odraz.
re-pungo — — 3. popíchnouti.
re-půrgo 1. (opět) vyčistiti.
re-putátio, onis, f. úvaha, rozjímání.
reputo 1. a) vypočítati. b) uvážiti,

roz—, rozmysliti si.
reguies, etis (akus. i reguiem, abl.

reguie) f. klid, odpočinek, osvěžení..
re-guiesco, evř,etum 3. klidu dojíti,

odpočinouti sí; zotaviti se, odpo
čívati.

reguietus 3. odpočatý.
re-gurroó , gulsivi, guřsltum 3. a) hle

dati, vyhledávati. b) pohřešovati,
toužiti po něčem; vyžadovati, přáti
si. c) pátrati, vyšetřovati, vyptá
vati se.

*regurisitió, onis, f. pátrání,
třování.

res, reř, f. 1. a) věc, předmět; v plur.
svět, vesmír, rerum domini páni svě
ta, has res relinguere tento svět. b)
podstata, ráz, látka, obsah, obor,
hodnota; ex re destimare posuzovati
podle vnitřní hodnoty; tota re errare
zcela se zmýliti; eius rei toho, eď
re tím a pod. c) majetek, jmění;
male rem gerere špatně hospodařiti;
res repetere, viz toto; res reddere
dáti povinnou náhradu, zadostiuči
nění; res negare odepříti; res fami
liaris jmění rodiny, soukromé, res
rustica hospodářství, rolnictví. d)
vláda, moc, říše; rerum potiri zmoc
niti se vlády. 2. a) okolnost (i v
plur.) stav, postavení, poměry,
osud res dura; (lacrimae rerum
prolévané nad lidskými osudy, res
secundae štěstí (stav), res adversae
neštěstí, res trepidae zmatky, re
rum mutationes státní převraty, no
vis rebus studere usilovati o převrat,
pro re podle okolností; edďre, ob
eam rem proto, guč re, guam ob rem
pročež. b) zájem, prospěch, blaho;
in rem est, ex re est jest s prospě
chem, ab re k neprospěchu; tua res
agitur jde o tebe. 3. činnost, za
městnání, podnik, právní záležitost,
pře; res est mihi tecum mám s tebou
co činiti, res navalis námořnictví,
res bellica válečnictví, res militaris
vojenství. 4. a) vykonávání věci,
jednání, čin, skutek; res divinae po
svátné obřady; rem gerere jednati,

vyše

válčiti, bojovati, res gestae činy
(válečné). b) událost, případ, v plur.
dějiny; rerum scriptor dějepisec. c)
výsledek, skutečnost: re ipsd vskut
ku, re verd v pravdě, ré — nomine
ve skutečnosti, podle jména (zdán
livě). 5. res publica obec, stát; jmění,
zájem, prospěch obce, veřejné po
měry; vláda v obci, vedení obce,
obecní záležitosti; rem p—am ca
pessere, ad rem p—am oaccedere
věnovati se službě státní, veřejné
činnosti.

re-saevio 4. znovu se rozzuřiti.
re-salito 1. navzájem pozdraviti.
re-sanesco, sanuř — 3. znovu se

uzdraviti.
re-sarcioó, sarsi, sartum 4. spraviti,

na—, nahraditi.
re-scind6, scidř, scissum 3. a) strh

nouti pontem, roztrhnouti, znovu
otevříti vulnera. b) zrušiti, učiniti
neplatným.

re-scisco, scivř, scitůrus 3. zvěděti,
zprávu dostati.

re-scribó, psř, ptum 3. a) odepsati;
rescriptum, T, n. císařský výnos,
reskript. b) dluhy odepsati — za
platiti.c) přepsati. d) znovu napsati,
přepracovati; r. legionem znovu po
staviti.

re-seco, secuř,sectum 1. ořezati, u—,
osekati, u—, ostříhati; r. ad vivum
(do živého), bráti příliš důkladně;
spem r. omeziti.

re-secróo 1. kletby zbáviti.
re-seminó 1. znovu ploditi.
re-seguor, secůtussum 3. odpověděti

algm.
re-sero 1. (sera) závoru odstrčiti,

otevřít přístupnýmučiniti, zjeviti.
re-servo 1. uchovati, nechati si; za

chovati, ušetřiti.
re-ses, idis zbylý, nečinný.
re-sideo, sedi — 2. (zůstati) seděti;

zůstati (u)tkvěti.
re-sTdo, sed! — 3. a) usaditi se, po

saditi se. b) utišiti se, uklidniti se.
c) opadávati, klesati, snížiti se.

residuus 3. pozůstalý, zbylý, dlužný;
r—um, T, n. zbytek.

re-signóo 1. a) otevříti, zjeviti, b) od
níti, zmařiti. c) odepsati v účtech,
dluh vraceti.

re-silió, uř — 4. a) zpět skákati, od
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skakovati, odraziti se. b) zkracovat!
se, zmenšovatí se.

re-sITmus 3. vzhůru ohnutý.
restTna, ae, f. pryskyřice.
resTnosus 3. pryskyřičný.
re-sipia — — 3. (sapio) chutnati

něčím alad.
re-sipiscě, piř (pur) — 3. přijíti opět

k rozumu; přijíti k sobě, zotaviti se.
*resistentia, ae, f. odpor.
re-sisto, stitř — 3. a) zastaviti se,

stanouti; zůstati pozadu. b) opět se
postaviti; zaraziti se, uváznouti. c)
na odpor se postaviti, odporovati.

*resolůtič, onis, f. rozluštění, roz
hodnutí,

resolvo, solvř, soliitum3. a) rozvázati,
uvolniti, odpřáhnouti eguos; otevří
ti, rozříznouti, prokláti. b) roz
pouštěti, rozptýliti, rozluštiti am
bages.c) odstraniti, uvolniti; r. terga
protahovati; v pass. uvolniti se,
zaniknoutl.

re-sonábilis, e ozvěnou se ozývající.
tresonantia, de, f. ozvuk, resonance.
resoně 1. a) (ozvěnou) se ozývati,

zvučetí. b) zvukem, zpěvem naplňo
vati, zpívati; resondns, antis zvučný.

re-sonus 3. ozvěnou se ozývající.
re-sorbeó — —2. (zpět) pohlcovati,

do sebe vsrknouti.
re-specto 1. algm, algd ohlížeti se;

ohled, zření míti; očekávati.
respectus, is, m. ohlížení se; ohled,

zřetel; úcta. :
re-spergo, sl, sum 3. pokropiti, po-.

skvrniti.
respersto, onis, f. pokropení.
re-spicio, spexř, spectum 3.; 1. ohlí

žeti se, vzadu za sebou viděti. 2. na
něco (algd) pohlédnouti, shlédnouti
3. v duchu přehlížeti, očekávati. 4.
míti zření, ohled, dbáti něčeho
(akus.). 5. vztahovati se k něčemu.

re-spirámen, inis, n. průdušnice.
re-spirátio, onis, f. oddech (oddech

nutí), výpar; vydechování, vypařo
vání.

re-spirátus, ús, m. oddechování.
re-spiro 1. vyděchovati gramine, vo

něti, oddechnouti (si); zotaviti se,
uklidniti se, ustati, povoliti.

re-splendeo, ui — 2. lesknouti se.
re-spondečo, spondř, sponsum 2. (a na

vzájem slíbiti, dáti, splatiti. b) od

povídati, odvětiti, vydati věštbu;
právní radu dávati; k soudu se do
staviti, zodpovídati se; hlásiti se.
c) souhlasiti, býti přiměřen, shodo
vati se, vyrovnati se; naproti ležeti;
respoónsum, 7, n. odpověď, výrok,
věštba.

respoónsič, onis, f. odpověď, vyvrácení
responso 1. odpovídati, odporovati,

pohrdati, vzpírati se.
re-spuě, ui — 3. vyplivnouti, vy

vrhnouti; odmítnouti, zamítnouti.
re-stagně 1. býti pod vodou, vy

stoupiti z břehů.
*restaurátor, óris, m. obnovitel.
re-staurč 1. opět vystavěti,obnovíti.
re-stinctič, onis, f. uhašení.
re-stingu©, nxř, nctum 3. hasiti, u—,

potlačiti; v pass. (u)hasnouti, za
niknouti.

re-stipulátio, onis, f. vzájemný slib,
závazek.

re-stipulor 1. vzájemněsi slíbiti, za
vázati se.

restis, is, f. provaz, lano.
restito 1. váhati.
re-stituo, uř, ftum 3. (statuo) 1. zpět

(znovu) postaviti. zasaditi, comas
urovnati. 2. a) v původní stav
uvésti, dosaditi in regnum na trůn,
iudicium soudní nález zrušiti; dam
natos in integrum r. trest odsouze
ných zrušiti, z vyhnanství zpět po
volati. b) (zpět) odevzdati, vrátiti;
opět získati, nahraditi, napraviti
vim. c) znovu zavésti, znovu pro
jeviti, obnoviti, zachrániti rem (pub
licam).

re-stitůtič, onis, f. navrácení v dří
vějšístav, obnovení, udělení milosti,
povolání z vyhnanství.

restitiitor, oris, m. obnovitel.
re-sto, stiti —1. a) zůstati, vytrvati,

zbývatí; neos.restat (ut) zbývá, čeká,
jest souzeno. b) odporovati, proti
viti se.

restrictus 3. těsný, úzký; skoupý,
přísný, opatrný.

re-stringo, nxř,ctum 3. dozadu spou
tati, zadrhnouti, *omeziti; r. animos
tísniti, zarmucovati.

re-sůdo 1. potiti se, vypocovati se,
vypotiti.

re-sulto 1. odskakovati, odrážeti se.
re-súmě, mpsř, mptum 3. opět vzíti,
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arma znovu se chopiti; opět na se
vzíti, nabýti, dáti se do něčeho
algd; obnovití.

re-supino 1. nazad (znak) položiti,
sraziti.

re-supinus 3. vzad skloněný, na znak
ležící, hrdě vztyčený.

re-surgóo, surrexi, surréctum 3. (sub
rego) opět povstati, vynořiti se;
*ystáti z mrtvých.

*resurréctio, onis, f. vzkříšení,
z mrtvých vstání.

re-suscito 1. znovu vzbuditi.
re-tardátio, onis, f. zdržení.
re-tardó 1. z(a)držovati, omeškati;

zmírniti, zmenšiti.
rete, is, n. síť.
re-tegoó, texř,tectum 3. odkrýti, od

haliti; zjeviti, prozraditi.
re-tempto (retento) 1. opět se o něco

(algd) pokoušeti.
re-tendo, tendJ, tentum 3. povoliti,

popustiti.
re-tentió, onis,f. zadržení, zastavení;

zdržení se.
re-tento 1. (retineo) z(a)držovati.
re-texo, texuř,textum 3. a) rozplésti,

rozpárati. b) zmařiti, neplatným
učiniti, odvolati. c) znovu tkáti, ob
noviti.

re-ticentia, de, f. mlčení, zamlčení
se, odmlčení(se).

re-ticeó, uř — 2. mlčeti, za— se,
odmlčeti se.

reticulum, 7, n. (réte) síťka, síťkový
sáček.

retináculum (retineo), 7, n. provaz,
uzda, otěž, lano.

re-tiněns, entis zachovávající, udržu
jící něco; Ipící na něčem.

re-tineo, uf, tentum 2.: 1. z(a)držeti,
v pass. z(a)držeti se. 2. zdržeti
(ve své moci), ordinem zachovati,
vitam zachrániti, animum živořiti.
3. míti, držeti; r. memoriam rei
v paměti zachovati něco.

re-torgueo, torsř, tortum 2. zpět
točiti, kroutiti, pře—, obrátiti; r.
mentem změniti.

re-tractátio,onis, f. vzpěčování,zdrá
hání (se); *(opětné) přemýšlení,
úvaha.

re-tracto 1. a) zpět vzíti, odvolati.
b) vzpírati se, vzpěčovati se, odmí
tati; c) znovu ohmatávati, chápati se

čeho, uvažovati o něčem (algd), opět
něco dělati (librum čísti a pod.).

re-tractus 3. vzdálený, odlehlý.
re-traho, tráxř, tractum 3. zpět táh

nouti, vléci, vésti; vzdáliti, zdržeti,
odciziti; r. ab interitu zachrániti,
se ab ictu vyhnouti se ráně. b) znovu
vléci, táhnouti.

re-tribuo, uř, tum 3. zpět dáti,
vrátiti.

*retribůtio, onis,f. odplata, odměna.
retró zpět dozadu, v opak; vzadu.
*retroáctus 3. minulý.
retró-cedo, cessř, cessum 3.

ustoupiti.
tretroóogradior, gressus sum 3. zpět

kráčeti.
retroórsum, retrorsus, retro-versus (3.)

zpět obrácený, nazpět.
retrůdo 3. retrůsus 3. skrytý.
re-tundo, rettudř, tůsum 3. otupiti,

zeslabiti, zkrotiti, zmírniti, retusus
3. tupý.

*returgeó — —2. znovu naběhnouti,
z. vyrůsti.

reus, 7, m. (fem. rea, ae) obžalovaný,
vinný, viník; algm reum facere ob
žalovati; in reos referre do seznamu
obžalovaných zanésti; voti reus za
vázaný k vyplnění slibu.

re-valeěsco, valuř — 3. opět se zota
viti, nabýti sil, opět nabýti platnosti.

re-veho, vexř, vectum 3. a) zpět do
vézti, dopraviti; v pass. zpět jeti,
plaviti se, plouti a pod. b) v pass.
v řeči se vrátiti.

re-vello, velli, vulsum 3. vytrhnouti,
od—, vyrvati, vyvrátiti; násilně ote
vříti.

re-velóo 1. odhaliti, obnažiti.
re-veni5, véní, ventum 4. vrátiti se.
re-verbero 1. odrážeti, narážeti.
reverens, entis uctivý; Treverenter

s úctou.
reverentia, de, f. úcta, vážnost.
re-vereor, veritus sum 2. a) ostýchati

se, báti se. b) v úctě míti, ctíti;
reverendus 3. úctyhodný.

reversio, onis, f. návrat.
re-vertor, revert], reversus 3. vrátiti

se; postihnouti někoho in algm; r.
in gratiam cum alguo smířiti se.

re-vincio, nxi, nectum 4. a) nazad
spoutaci, svázati. b) uvázati, upev
niti; ovinouti, ověnčiti,

zpět
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re-vinco, vicř, victum. 3. a) přemoci,
poraziti, vyvrátiti. b) z nepravdy
usvědčiti.

re-viřěsco, viruř — 3. opět se za
zelenati; znovu sil nabýti, zesíliti,
vzkvétati.

*revisitátio, onis,f. opětná návštěva,
vyšší inspekce; r—ónis légátus vrchní
inspektor.

re-víso, vlsi — 3. opět se někam po
dívati, opět navštíviti.

re-vivTsco, vř ©— 3. opět oživnouti,
(sil nabýti.

revocabilis, e odvolatelný.
revocámen, inis, n. odvolání zpět,

výstraha.
revocátio, ónis; f. odvolání.
re-voco 1.: 1. a) zpět zavolati, od—,

po —, z vyhnanství, z boje povolati.
b) zpět obrátiti gradum, odvrátiti
a scelere; se r. vzpamatovati se,
se r. ad algd upamatovati se na něco.
c) odvolati = neplatným učiniti. 2. a)
znovu volati, vy—, po—, znovu
zavésti, obnoviti studia, opakovati
periuria. b) navzájem volati, zvátí
pozvatl. 3. a) poukazovati, vztaho
vati na něco, odvolávati se, posu
zovati podle něčeho, rem ad populum
Romanumponechati rozhodnutí lidu
b) přivésti do něčeho, k něčemu,
nechati dojíti k něčemu; rem r. in
dubium uvésti v pochybnost, znovu
bráti v pochybnost.

re=-volo 1. zpět letěti.
*revolitio, onis, f. oběh, okruh;

odboj, revoluce.
*revoliůtičnárius, 7, m. odbojník,

revolucionář.
re-volvo, volvi, voliitum 3.: 1. zpět

valiti, vinouti, odvíjeti, rozvíjeti;
rozvíjeti svitek papyru=čísti; re
volvřzpět se valiti, klesnouti; uply
nouti, vraceti se, in vitia upadnouti,
ad irritum přijíti na zmar. 2. znovu
podstupovati casůs, znovu projíti,
konati iter, adeguora, znovu čísti,
opakovati; opětně uvažovati, vypra
vovati; revoliitus 3. zašlý, vrátivší se.

re-vomo, uř — 3. zpět vyvrhnouti.
rex, regis, m. (rego) 1. ředitel, vladař,

král, vůdce, králevic, tyran. 2.
v plur. reges královští manželé,
král. rodina. 3. mocný, boháč; r.
sacrificus velekněz.

Rhadamantus, 7,m. syn lovův, soud
ce v podsvětí.

Rhamniis, úntis, f. ves v Attice;
Rhamnusius 3. rhamnuntský; Rham
nusia, ae = Rh-—ůsis,idis, f. bohyně
rhamnuntská (Nemesis).

Rhamses, is, m. král egyptský.
rhapsóodia, ae, f. [ř.] zpěv básně

Homérovy.
1. R(h)ea, ae (Silvia), f. matka Ro

mula a Rema.
2. Rhea, age,f. choť Kronova, matka

Diova.
rhěda viz raeda.
Rheénus,, 7 m. Rýn
Rhésus, 7, m. král thrácký, zabitý

před Trojou.
rhětor, oris, m. [ř.] učitel řečnictví,

(kraso)řečník.
rhětoricus 3. [ř.] rhétorský, řeč

nický; rhetorica, ae, f. (ars) —rhéto
rica, orum, n. řečnictví, umění řeč
nické.

rhinoceros, otis, m. [ř.] nosorožec.
rhóo n. [ř.] písmeno r.
Rhodanus, ř,m. řeka v Gallii (Rhóne).
Rhodope, es, f. pohoří v Thrákii;

přen. Thrákie; Rhodopéius 3. rho
dopský.

Rhodos (—us), 7, ostrov v moři
egejském; Rhodius 3. rhodský,
Rhodiř Rhoďané.

Rhoetěum, ř, n. mys v Troadě; Rhoe
teus 3. rhoetejský; Rhoeteum, T, n.
(mare) moře r—ejské; Rhoeteia, ae,
f. Trojanka.

rhombus, 7, m. [ř.] 1. vlk (otáčivý).
2. kambala.

trhonchus, 7, m. chrápání; posměch.
rhus, rhois, f. [ř.] abl. rhoso, rhoe

škumpa, keř s aromatickými plody.
rictus, čs, m. (—um, 7, n.) otvor

ústní, huba, tlama, ústa.
rideo, si, sum 2. a) usmívati se, smáti

se alci (rei) na někoho, něco, nad
něčím; ridendo dicere verum s úsmě
vem nartťtech,v žertu. b) smáti se =
vysmívati se, po— se algm, algd.

ridiculus 3. a) smích vzbuzující,
k smíchu, žertovný. b) směšný;
r—um, 7, n. žert, lehký vtip.

rigeĎ, uř —2. býti tuhý, ztrnulý, stu
dený, nehybný; trčeti, strměti,

rigésco, riguř — 3. ztuhnouti, ztvrd
nouti, zkameněti; zježiti se.
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ridigus 3. a) tuhý, ztuhlý, neohebný,
pevný; strmý, trčící. b) tvrdý, ne
oblomný, krutý, přísný; drsný,
otužilý.

rigó 1. zavodňovati, zavlažovati, skrá
pětl; vodu rozváděti.

rigor, Oris, m. 1. ztuhlost, tvrdost,
ztrnulost. 2. tvrdost — přísnost,
krutost, hrubost.

riguus 3. zavodňující, zavodňovaný.
rima, de, f. trhlina, štěrbina; r—as

ducere dostávati.
rimor 1. rozrývati, rozkopávati; roz

dírati, slíditi, prohledávati, zkou
mati.

rimoósus 3. děravý.
ringor —3.ústarozevříti,cenitizuby,

vztekati se.
ripa, ae, f. břeh řeky.
ripula, ae, f. malý břeh.
risor, oris, m. posměváček.
risus, is, m.-a) smích, risum movere

Vzbuditi; r—um tollere dáti se do
smíchu. b) předmět, látka smíchu.
c) posměch.

rite 1. podle předepsaného obřadu,
řádně, náležitě. 2. právem, správně;
vhod. 3. podle starého zvyku, jako
obyčejně.

rituális, e náboženských obřadů se
týkající.

ritus, is, m. 1. posvátný řád, obřad.
2. zvyk, způsob, obyčej; rřtů na
způsob, jako.

rivális, is, m. (rivus) sok; f. sokyně.
riválitas, dtis, f. soupeřství, žárlivost.
rivulus, 7, m. potůček.
rývus, 7, m. tok, potok; zavodňovací

příkop, náhon; trivi aguarum vodo
vody.

„rixa, ae, f. hádka, váda, spor, rvačka.
rixor 1. hádati se, rváti se.
Robigália, ium, n. slavnost (25. dub

na) k poctě boha, zv. Rob?gus, ř, m.
ochránce obilí od sněti.

robigó (růbřgo),inis,f.rez, hnis,plíseň.
řoboreus 3. dubový.
róboro 1. posilovati, tužiti.
robur (—us), oris, n. 1. dřevo du

bové, tvrdé; dub, věci z dubového
dřeva: lehátko, ratiště, kyj, pluh,
vrata, žalář, vězení. 2. tvrdost, bez
citnost; síla, pevnost; základ, jádro
(vojska).

robustus 3. a) z dubového (tvrdého)

dřeva, dubový. b) pevný, silný,
mužný, otužilý.

rodě, sř, sum 3. a) hlodati,.o—, oku
sovati. b) pomlouvati, špičkovati.

rogális, e hraniční, hranici patřící.
rogátič, onis, f. 1. návrh, předloha

(zákona). 2. prosba, žádost, vyzvání.
rogátiuncula, ae, f. malý návrh zá

kona; malý úsudek, závěr logický.
rogátor, oris, m. navrhovatel zákona,

sběratel hlasů.
rogátiůi na žádost, prosbu.
rogito 1. opětovně se dotazovati.
rogo1.:1.algrmr, algd tázati se na něco,

po něčem, rogátum, i, n. otázka.
2. úředně se tázati senatum senten
tiam po mínění; r. populum (ple
bem) legem tázati se lidu stran
návrhu zákona, zákon navrhovati; r.
alci provinciam obsaditi místo správ
ce provincie, r. magistratiis k volbě
navrhovati, dáti voliti, r. milites
sacramento vyzvati k přísaze. 3. pro
siti, žádati.

rogus, F, m. hranice.
Roma,ae, f. Řím; Románus3. římský,

subst. (m. f.) Říman (—ka).
romphaea, ae (rumpia) f. [ř.] dvoj

sečný dlouhý meč.
Romulus, 7, m. Romulus; adj. Ro

mulův, římský; adj. i Romuleus 3.
Romulius; 3. Romulidae, drum, m.

fmané.
rorarius 3. v plur. rorarii (milites)

lehkooděnci počínající boj.
roridus 3. zarosený.
roró 1. a) rositi, orositi; rosu vy

dávati.b)kanouti,kapati,býtivlhký.
ro<, róris, m. 1. rosa. 2. vlhko, voda,

mléko, slzy, balsám; ros marinus
rozmarina.

rosa,ae,f.růže; vplur.i věncerůžové,
trosáceus 3. z růží; r—um, 7, n.

(oleum) růžový olej.
rosárius 3. růžový;r—um,, n. růžová

zahrada.
roscidus (psáno i rosidus)3. porosený,

rosu vydávající; v kapkách kanoucí.
Roscius, 7, m. jméno říms. rodu.
rosetum, F, n. růžová zahrada.
roseus 3. růžový, červený.
rostrátus 3.zobcem (zobci)opatřený,

ozdobený; corona r—a, čestný věnec
pro toho, kdo první vstoupil na
nepřátelskou loď.
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róstrum, ř,n. zobák, čumák.2. zobec
lodní. 3. róstra, orum, n. řečniště.

rota, ae, f. 1. kolo (i na mučení),
v plur. vůz. 2. válec na posouvání
břemen. 3. kruh (i hrněfřský), kru
hová dráha.

*rotátorius 3. vířivý; r—ia vířníci.
rotě 1. kroužiti, točiti, váleti.
trotundatio, onis, f. zaokrouhlení,

kruh.
trotunditás, atis, f. okrouhlost, ku

latost.
rotundó 1. zaokrouhliti. rotundátus3.

okrouhlý.
rotundus 3.a) kulatý,okrouhlý, oblý.

b) přen. zaokrouhlený; v sebe
uzavřený.

rube-facio, feci, factum 3. červeně
zbarviti; rubefactus 3. zrudlý.

+rubellus 3. načervenalý.
rubeč, u! — 2. býti červený, rudý,

rdíti se, skvíti se; rubens, entis čer
venající se, červený.

ruber, bra, brum červený, rudý.
rubesco, rubur —3. zardíti se, zrud

nouti.
rubeta, de, f. jedovatá žába, žijící

v křoví.
rubětum, T,n. ostružinový keř.
rubeus 3. ostružinový. červený.
Rubico, onis, m. pohraniční řeka mezi

Italif a Přední Gallif.
rubicundus 3. ohnivě červený, čer

veně natřený.
růbiginosus (rablginosus) 3. rezavý,

plesnivý.
rubigo viz robigo.
*rubinus, 7, m. rubín.
rubor, oris, m. 1. červeň, nach, u

zardění, stud, stydlivost. 2. hanba,
pohana.

rubrica, ae, f. červená hlinka, červe
ný okr.

rubus,?, m.keřostružinový,ostružina.
ructo 1. (—or 1.) říhati, krkati,

chrlití.
ructus, is, m. říhání, krkání.
rudeéns, entis, m. silný provaz, lano.
Rudiae, arum, f. město v Kalabrii;

Rudidnus 3. rudijský, z Rudií.
rudimentum, 7, n. první pokus,

průprava; r. ponere první pokus
učiniti.

. rudis, e 1. surový, syrový, nezpra
covaný, hrubý, neforemný. 2. hrubý

-—

= drsný, neumělý. 3. nezkušený,
nevzdělaný, neznalý belli; rudes anni
doba mládí; nový, cizí někomu.

2. rudis, is, f. rapír, končíř ke cvičení
v šermu; rude donari býti propuštěn
j. vysloužilý gladiator.

*ruditás, atis, f. nevědomost.
rudo, ivř, jtum 3. řváti.
růdus (raudus, rodus), eris, n. kousek

hrubé massy, rudy neb kamene;
rum, ssuť.

rudusculum, 7, n. kousíček krovu;
malá summa peněz.

trifesco — — 3. červenám se, mám
barvu do červena.

růfuli, orum, m. vojenští tribunové
vybraní vojevůdcem.

rufus 3. červenavý, světle červený,
ryšavý.

růga, ae, f. vráska; přen. zármutek.
*rugio 4. řváti.
*rugitus, s, m. řev.
rugosus 3. vrásčitý, svraštělý; kostr

batý, rozrytý.
rutna, ae, f. (ruo) 1. zřícení se, pád,

zkáza; r—am dare, facere, trahere
zřítiti se, r. caeli průtrž mračen.
2. zřícenina, trosky, ssutiny.

ruinosus 3. a) zřícením hrozící, na
spadnutí. b) zřícený.

Rumrna, ae, f. bohyně kojenců; ficus
Ruminális fík ruminálský na Palatiu.o — u "+

kování rozmluvy.
růimino 1. přežvykovati; znovu uva

žovati, vyprávěti; vedl. tvar riiminor.
růimor, oris, m. 1. hukot, volání, po

křik. 2. zvěst, pověst, nezaručená
zpráva. 3. hlas lidu, veřejné mínění;
malus (adversus) r. špatná pověst,
pomluva, secundus r. dobrá pověst,
pochvala.

rumpo, růpř, ruptum 3.: 1. zlomiti,
trhati, roz—, roztrhnouti, u—,
pře—, vy—, rozpárati, probod
nouti, pontem strhnouti; r. lora
gladiopřeseknouti; vpass.i praskati,
puknouti. 2. proraziti, vy—, roz—,(ordines),protrhnouti,| vylomiti
postes; r. viamcestusi raziti, aditum
zjednati si, imber se rupit nubibus
strhl se. 3. přen. zmařiti, zničiti,
zrušiti, fidem dané slovo, přerušiti
moras, imperiumodepříti poslušnost,
přestoupiti rozkaz.
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růmuseulus, 7, m. jalové podívání,
tlachání.

ru©, ruř, rutum, ruitůrus 3.: 1. řítiti se,
valiti se, spěchati, kvapiti, páditi,
hnáti se, útočiti; ukvapiti se. 2. ří
titi se — bořiti se, padati; přech. r.
algd zbořiti, skáceti, strhnouti, 3.
rýti, rozrývati, vy—, shrnouti, na
hrnouti; ruta caesa vyryté a skácené,
nezpracovaný materiál na statku.

riipěs,is,f.skála, propast, skalnídutina.
ruptor, oris, m. rušitel.
*ruptidra, ae, f. trhlina, průlom.
ruri-cola, ae, (m.) pole vzdělávající,

na venkově bydlící, sedlák.
růri-gena, de, (m.) na venkově zro

zený.
rursum, rursus přísl. 1. zpět. 2. opět,

znova. 3. zase, naproti tomu.
růs, ruris, n. 1. venkovský statek,

pole. 2. venkov; akus. rus na venek,
ruri na venkově, rure z venkova (na
venkově). 3. venkovská neohra
banost.

ruscum, 7, n.
(polokeř).

—us, f.) listnatec

S

S jako zkratek Sextus, HS sestertius,
SC senatus consultum, SPOR se
natus populusgue Romanus, SPD sa
lutem plurimam dicit.

Saba, ae, f. město v Arabii; Sabaeus
3. sabský, arabský; zeměSabaea, ae,
f.; Sabaer, orum, m. Sabané.

Sabazius, if, m. příjmí Dionysovo;
S—a, orum, n. slavnost Dionysova.

sabbata, orum, n. [z ř.) sobota;
i tsabbatum, T, n.; *sabbatum Mag
num Bílá sobota.

*sabbatizo 1. slaviti sabath, svátek.
Sabellř, orum, m. národové sabinští;

adj. Sabellus 3. Sabellicus 3. Sabella
carmina čarovná řikadla,

Sabinus 3. sabinský; S—um, T, n.
(vinum) víno sabinské; Sabřnus, m.
Sabin, Sabřna f. Sabinka.

sabulum, 7, n. hrubý písek.
saburra, ae, f. písek j. lodní přítěž.
tsaccharum, T,n.cukrová šťáva,cukr.
sacculus, 7, m. sáček, měšec.,
saccus, i, m. pytel, vak, měch.
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trussátus 3. = russus 3.
russus 3. červený.
růsticánus 3. venkovský; r—us, 7,m.

venkovan, sedlák.
růsticátio, onis, f. pobyt na ven

kově.
růstice selsky, neohrabaně.
růsticellus, i, m. venkovánek.
růsticitás,atis, f. venkovské vlast

nosti: prostota, přímost, neohra
banost, upejpání.

růsticor 1. pobývati na venkově.
růsticulus, 7, m. sedláček.
růsticus 3. a) venkovský, selský, rés

růstica hospodářství. subst. m. ven
kovan, sedlák: b) prostý, neohraba
ný, hrubý.

růta, de, f. routa.
*Ruthenicus 3. rusínský.
rutilo 1. na červeno barviti, červe

navě zářiti.
rutilus 3. zlatožlutý, rusý.
rutrum, T, n. (ruo) rýč, lopata.
Rutuli, orum, m. Rutulové, národ

v Latiu; Rutulus 3. rutulský.
rutundus 3. — rotundus.

sacellum, i, n. kaplička, svatyňka.
sacer, cra, crum 1. zasvěcený, svatý,

posvátný. 2. božstvu propadlý,
(pro)kletý, zlořečený; auri s—a fa
mes kletá touha po zlatě, sacer ignis
růže (nemoc); sacrum, 7, n. a) po
svátná věc n. nádoba, svátost, oběť;.
obraz n. socha božstva, svatyně;
obětní zpěv, píseň. b) posvátný
úkon, bohoslužba, obět; solemnia
sacra náboženské slavnosti.

sacerdos, ótis, m. f. kněz, kněžka;
maximus nejvyšší.

sacerdotium, iř,n. hodnost kněžská,
kněžství.

tsácóma, atis, n. závaží, rovnováha.
sacrámentum, ř,n. peněžitá záruka,

pře, proces; (služební) přísaha, vo-
jenská služba; *svátost (oltářní).

sacrárium, iř, n. svatyně, chrám.
sacrátus 3. posvátný, posvěcený,svatý.
sacri-cola, ae, m. obětník, kněz.
sacri-fer, a, um posvátné předměty

nesoucí, vezoucí.
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sacrificatió, onis, f. obětování.
sacrificium, iř, n. obět.
sacri-fico 1. (facio) obětovati.
sacri-ficulus 3. obět konající, subst.

m. obětník, rex s. velekněz.
sacri-ficus 3. obět konající, obětní,

obětníkům patřící; *m. obětník,
kněz.

sacri-legium, iř,
sacri-legus 3, svatokrádežný,

božný, zločinný.
*sacristia, ae, f. správa chrámového

pokladu, sakristie.
sacróo 1. a) božstvu zasvětiti, věno

vati; určiti, věnovati vůbec. b) ne
smrtelným, nedotknutelným uči
niti. c) smrti zasvětiti.

sacr5-sanctus 3. svatostí chráněný,
nedotknutelný.

saeculáris, e stoletní; *světský.
saec(u)lum, 7, n. 1. věk lidský, po

kolení, rod, koleno. 2. věk, doba
(duch času). 3. století, dlouhá řada
let.

saepe, saepe-numero často, opěto
vně.

saepes, is, f. plot, ohrada.
saepia —sépia.
saepio, psř, ptum 4. ohraditi, plotem

obehnati; zahaliti, obklíčiti; zatara
siti, opevniti, uzavříti, chrániti.

saeptum, 7, n. ohrada; v plur. salaš,
stáj, šraňky v komitiích; inter s—a
domorum uvnitř domu.

saeta, de, f. žíně, štětina, dlouhá srst
zvířecí,

saetiger, a, um štětinatý, subst. m.
štětináč.

saetósus 3. — saetiger.
saevio 4. zuřiti, vztekati se, krutě

řáditi, rozčilovati se; s. in se na
sebe ruku vložiti.

saevitia, ae, f. zuřivost,
přísnost, vzpurnost.

saevus 3. zuřivý, vzteklý, prudký;
přísný,krutý, rozhněvaný,strašlivý.

sagácitás, átis, f. bystrost, důvtip.
sagana, ae, f. čarodějnice.
sagátus 3. oděný voj.

pláštěm.
sagáx, cis bystře větřící, čenicha

jící; bystrý, důvtipný, chytrý.
1sagena, ae, f. velká rybářská síť.
sagina, age,f. krmení, pokrm, žrádlo,

píce.

n. svatokrádež.
bez

krutost,

cestovním

317 salTnae

sagino 1. cpáti, krmiti.
ságio 4. větřiti, postřehovatl.
sagitta, de, f. šíp, střela.
sagittarius 3. šípy ozbrojený, subst.

m. lučištník.
sagitti-fer, a, um šíponosný, subst.

m. lukostřelec.
sagitti —potens, entis Střelec (sou

hvězdí).
sagitto 1. šípy stříleti, zasáhnouti.
sagmina, um, n. svazečky posvátné

trávy.
sagulum, 7, n.

cestovní.
sagum, 7, n. vlněný přehoz; plášť vo

jenský, cestovní; saga sumere, ad
s—a ire zbraně se chopiti, in s—is
esse býti ve zbrani.

Saguntum, 7,n. (—us, 7,f.) hispanské
město Sagunt; Saguntinus 3. sa
guntský, Sagunt?ní Sagunťané.

sagus 3. věštecký; sdga, ae, f. věšt
kyně, kouzelnice.

Sais, is, f. město v dolním Egyptě;
Sařtae, drum, m. Saiťané.

sal, salis, m. 1. sůl, slaná voda, moře.
2. přen. duševní bystrost, vtip, říz,
dobrý. vkus.

Salácia, ae, f. choť Neptunova; přen.
moře.

Salamis, řnis, f. 1. ostrov u Athén.
2. město na Kypru; Salaminius 3. sa
laminský, S—iř Salaminští.salaputium| (salapantium),
(prolhaný) skrček.

salárius 3. solní; s—a annona výroční
částka solního monopolu; s—us, Ť,
m. obchodník solí, s—um, Tř,n.
dávka soli vojsku, žold, plat, mzda,
odměna.

saláx, acis, bujný, chlípný.
salebra, ae, f. 1. kostrbatá, nerovná

cesta. 2. drsnost, kostrbatost řeči.
salebrósus 3. kostrbatý, nerovný.
Salernum, ř,n. město jv. od Neapole

(Salerno).
saliáris, e salijský; dapes s—es skvělé

hody
saliatus, is, m. hodnost sali
salictum, 7, n. vrboví.
salignus 3. vrbový.
SaliT, orum, m. (salio) tančící kněží

Martovi.
sallilum, 7, n. slánka.
salinae, arum, f. solné doly, solivarny.

plášt(-ík) vojenský,
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salinum, 7, n. slánka, solnička.
1. salio, if, saltum 4. skákati, poskako

vati, křepčiti; zvedati se; salientěs,
ium, f. (aguae) vodotrysk.

2. salió 4. soliti (— sallo).
saliunca, ae, f. nard (libovonná

rostlina).
saliva, ae, f. slina, přen. chuť.
salix, icis, f. vrba.
sallo, — salsum 3. soliti.
Sallustius, iř, jméno říms.

allustidnus 3. S—ův.
Salmoóneus, es, m. myth. král v Elidě;

Salmonis, idis, f. dcera Salmoneova.
salsamentum, 7, n. slaný rybí lák;

v plur. i nasolené ryby.
tsalsugóo, inis, f. slanost, slaná voda.
salsus 3. a) solený, slaný; b) vtipný,

kousavý; s—a, orum, n. vtipy.
*salsitium (salsitium), 7, n. druh

slané uzeniny.
saltaátio, onis, f. tančení, tanec.
saltátor, oris, m. tanečník.
saltátorius 3. taneční, tanečníkův,
saltátrix, icis, f. tanečnice.
saltátus, is, m. tanec, procesí v ta

nečním kroku.
saltem aspoň; non s. ani.
salto 1. skákatl, tančiti; tancem,(přehnanými)posunky| doprová

zeti, představovati Cyclópa.
saltuosus 3. lesnatý.
1. saltus, is, m. skok, tanec.
2. saltus, čis,m. 1. lesnatý sráz, rokle,

průsmyk. 2. hvozd, lesnatá pahor
katina, lesní pastvina.

salůber, bris, bre (nebo —bris, bre)
léčivý, hojivý, zdravý; prospěšný,
výhodný.

salúbritás, dtis, f. zdravost, léčivost,
zdraví.

salum, 7, n. širé, zvlněné moře.
salis, útis, f. 1. zdraví; blaho, štěstí.

2. záchrava, spása (fugd s—empetere
a pod.), *spasení; záchrance. 3. po
zdrav; salute data redditague po vzá
jemném pozdravu; s—em dicere
vzkazovati pozdrav.

salútáris,e zdravý, léčivý,prospěšný,
utěšující.

salůtáti6é, onis, f. pozdrav(ování),
návštěva; s—em reddere na pozdrav
poděkovati.

salutátor, oris, m. ranní návštěvník
(k pozdravu).

rodu;

*salutátus, i€s, m. = salutatio.
tsalitatorius 3. pozdravný.
saliitifer, a, um spasný, spasonosný,

zdraví přinášející.
salůto 1. a) zdraviti, po—, uctívati,

vítati. b) zdraviti jménem, nazývati.
c) navštíviti, v pass. přijímati ná
vštěvy.

*salvátor, oris, m. spasitel.
salveo — —2. býti zdráv; salvě (—E€te)

buď zdráv, vítán, s bohem! iubeo
salvere pozdravuji.

*salvó 1. zachrániti, spasiti.
salvus 3. a) zdráv, neporušen, v

dobrém stavu; guodsalvá fide possim
bez porušení daného slova, podobně
S—5 officio, s—is legibus a j. b) živ,
naživu, me salvo pokud jsem živ.

sambůcistria, ae, f. [ř.] hudebnice
na sambuku.

Sameě, es (Samos, 7), f. starý název
ostrova Kefallenie; Samaei, orum,
m. Samští.

Samnium, iř, n. země samnitská ve
střed. Italii; Samnřs, řtis samnitský;
Samnřtes, ium, m. Samnité.

Samos (—us), 7, f. ostrov Samos;
Samius 3. samský, Samir Samští.

Samothráce, €s, f. (—ea, de, f.)
ostrov v sev. moři egejském; adj.
Samothrdcius3. samothrácký, ostrov
iSamothrácia,ae, (insula).S—thraces,
um, m. Samothrákové.

sanábilis, e vyléčitelný.
sánátio, onis, f. vyléčení, uzdravení.
sanció, nxř, netum 4. a) posvětiti;

slavnostně (u)stanovitl legem; schvá
liti, stvrditi, potvrditi, foedus u
zavříti; iure iurando se s. zavázatí se
přísahou, s. acta potvrditi. b) za
kázati, zapověděti (capite pod
trestem smrti).

sanctě poctivě, s posvátnou úctou;
s. algm habere v posvátné úctě míti.

*sanctifico 1. posvěcovati.
sanctimonia, de, f. posvátnost, bez

úhonost.
*sanctimonium, , n. svatyně,svato

stánek.
sanctiG, onis, f. neporušitelné usta

novení zákona, smlouvy.
sanctitás, atis, f. svatost, nedotknu

telnost; poctivost, bezúhonnost.
sanctor, oris, m. stanovitel, legum

zákonodárce.
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sanctus 3. a) zasvěcený božstvu, sva
tý, posvátný, nedotknutelný. b)
poctivý, nevinný, svědomitý, cti
hodný. :

Sancus, 7, m. = dius fidius, ochránce
přísahy.

sandyx, ycis, i [ř.] nachové barvivo(suřík?), nach.
sáně 1. rozumně, s dobrým rozumem;

2. zajisté, vskutku, opravdu. 3.v od
povědi: ano, ovšem. 4. připouští:
pro mne, třeba, dejme tomu. 5.
rozkaz: jen, přece. 6. velice, docela,
n. sane nepříliš, nihil s. zcela nic.

sanguen, inis, m. = sanguis.
sanguinárius 3. krvechtivý.
sanguineus 3. krvavý, jako krev

červený; s. Mars krvežíznivý.
sanguino 1. krváceti; býti

žíznivý.
sanguin-olentus 3. zkrvácený, krva

vý, krví zbrocený, krvavě rudý.
sanguis, inis, m. 1. krev, krvácení.

2. krveprolití, vražda. 3. krev = po
tomstvo, rod, syn; pokrevenství.

saniés, eř, f. hnisavá krev, hnis, jed.
sánitás, dtis, f. 1. zdraví; rozvaha,

zdravý rozum.2. přirozenost, správ
nost.

sannió, onis, m. tajtrlík.
sáno 1. a) uzdraviti, vyléčiti. b) na

praviti, uklidniti.
sánus 3. a) zdravý, algm s—um facere

uzdraviti; rozumný, rozvážný. b)
o řeči: přirozený, střízlivý.

sapa, de, f. vařený hustý mošt.
tsapidus 3. chutný; *učený.
sapiéns, entis moudrý, rozumný;

subst. m. člověk rozumný, mudřec,
filosof.

sapientia, de, f. rozumnost, věhlas,
moudrost; consilium et s. politická,
státnická moudrost.

sapienti-potens, entis
mocný.

sapiě, iT, řvř— 3. a) chuť míti, chut
nati, voněti, crocumšafránem. b) po
znávati, míti rozum, býti rozumný,
míti rozum; nihil s. nemíti rozum.

sapor, óris, m. chuť, vkus, pochoutka,
lahůdka.

*sapórus 3. chutný; s—um, T,n. chuť,
chutnost.

Sappho, ús, f. básnířka Sapfo; Sapphi
cus 3. Sapfin.

krve

moudrostí

sarcina,de, f. a) uzel, zavazadlo(voj.),
břímě; milites sub sarcinis vojínové
nesoucí zavazadla. b) břímě vlády
a podobně; přen. zboží, majetek.

| sarcinárius 3. zavazadla nosící.
sarci6,sl, rtum 4. zašívati, spravovati,

opravovati; přen. napraviti, nahra
diti, obnoviti; sartus 3. spravený,
v dobrém stavu.

tsarcophagus, 7,m. náhrobek, sar
kofág.

sarculum, i, n. motyčka.
Sarda, age,f. žena ze Sardi i ; sarda,

ae, f. sardinka.
Sarděs (—is), ium, f. Sardy, hl. město

Lydie; Sardidní, orum, m. Sardšt(.
Sardi, orum, m. Sardové, obyvatelé

Sardinie: Sardinia, ae, f. adj. Sardus
3. Sardous 3. Sardiniensis, e. Sardoa,
Sardonia herba pryskyřník.

*sardo, inis karneol (= Sardiuslapis).
sario — — 4. pleti, okopávati

(i sarrio).
sarissa, ae, f. [ř.] dlouhé makedonské

kopí.
sarissophorus, 7,m. [ř.] makedonský

kopiník.

Sarmate, ae, m. Sarmat. Sarmaticusfem. Sarmatis, idis sarmatský;
bydi v nížině při Černém moři;
jiné tvary Sauromatěs a Sauromata.

sarmentum, 7,n. v plur. roští, klestí.
Sarpěédon, onis, m. 1. král lycký.

2. mys v Kilikii.
tsartágo, inis, f. kotel, pánev.
*sartor, oris, m. krejčí.
sat = satis.
sata, órum při 1. sero.
*satago, €gř, actum 3. namáhati se,

toužiti.
*satanas, de, m. satanáš.
satellés, itis, m. f. 1. v plur. tělesná

stráž, družina. 2. průvodce, poma
hač, náhončí, stoupenec; sluha.

satias, dtis,f. dostatek; přesyceníviní.
satietás, atis, f. dostatek; sytost, pře

sycení, omrzelost gloriade.
satin, satine = satis-ne. ©
1. satio 1. nasytiti, přesytiti; ukojiti,

utišiti.
2. satio, onis, f. (1. sero) setba, setí,

sad; v plur. osetá pole.
*satiricus 3. satirický.
satls (sat) přísl. 1. ve význ. adj. a)

dosti, dostatečný, postačitelný; satis
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habere dosti míti, spokojiti se, satis
est stačí, Fabii s. erant stačili, satis
supergue dost a dosti, víc než dosti.
satis scire dobře věděti. b) satius
lepší, výhodnější, vhodnější. 2. přísí.
dost(i), dostatečně, značně, velmi.
3. ve slož. satis-accipere záruku
dostati, satis-dare záruku dáti,
satis-datió, onis, f. záruka; satis
facere a) zadost učiniti, vyhověti,
zaplatiti. b) ospravedlniti se, omlu
viti se. c) dostatečně dokázati;
satis-factio, onis, f. zadostiučinění,
ospravedlnění, náhrada.

sativus 3. štěpovaný, pěstovaný, za
hradní.

sator, oris, m. (1. sero) rozsévač,
tvůrce, původce.

satrapes, is (satrapa, ae) m. [ř.]
satrapa, místodržitel perský.

satrapea (—pa), ae, f. [ř.] místo
držitelství v Persii.

satur, a, um sytý, nasycený, plný, zá
možný.

satura, de, f. 1. směs, všehochuť, per
S—am ve směsici. 2. satira, v plur.
i satirický román.

saturitás, átis, f. sytost, hojnost.
Saturnus, 7, m. dávný italský bůh

rolnictví, později — řec. Kronos;
oběžnice Saturn; Sáturnius 3. Satur
nův; S—ia terra Latium, Italie, regna
zlatý věk, gens Italové, S—ius nu
merus verš saturnský, S—ius, iř, m.
Jupiter, Pluton; S-turnia, ae, f. Juno.
Saturnália, ium, n. Saturnalie, slav
nost od 17. XII. počínající.

saturo 1. a) nasytiti, nabarviti, po
hnojiti a pod b) ukojiti, utišiti.

satus, is, m. (1. sero) setba, setí, sá
zení; zplození,

satyriscus, 7, m. [ř.] satyrek.
satyrus, I, m. [ř.] satyr; v plur.i sa

tyrské drama.
sauciátio, onis, f. zranění, poranění.
saucio 1. zraniti, poraniti.
saucius 3. poraněný, poškozený, za

sažený.
saviolum, T, n. polibek, hubička.
s(u)ávior 1. líbati.
s(u)ávium, iř, n. polibek.
saxétum, 7, n. skalnaté místo.
saxeus 3. skalnatý, kamenný; bez

citný.
saxi-ficus 3. v kámen měnící.
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saxoósus 3. skalnatý, kamenitý.
saxulum, F, n. malý balvan, kámen.
*saxulus, 7, m. = saxulum.
saxum,/, n.1. skalisko, úskalí, balvan,

kámen. 2. kámen stavební, ka
menná zeď; s. guadratum kvádr.

scabelum (scabillum), ř,n. podnožka;
dřevěné vysoké podešve herců.

scaber, bra, brum drsný; prašivý,
svrabivý.

scabies, el, drsnost; prašivost,
svrab, svědění.

*scabinus, 7, n. přísedící, konšel.
scabo — 3. škrabati, drbati.
Scaeae portae skajská brána v Troji.
scaena (scena), ae, f. [ř.] 1. divadelní

jeviště, divadlo. 2. řečniště. 3. ve
řejnost, svět; s—ae servire ukazo
vati se na veřejnosti. 4. vnější před
stavování, výprava.

scaenicus (scenicus) 3. [ř.] scénický
divadelní; s—us, F, m. herec.

scaeptrum viz sceptrum.
Scaevola (Levička)příjmení v rodu

Muciů.
scaevus 3. levý; západní, nepravý;

S-—a,ae, f. znamení (= omen).
scálae, drum, f. žebřík, schody, po

schodí.
scalmus, T, m.

loďka, člun.
scalpellum, 7, n. chirurgický nožík.
scalpo, psi, ptum 3. škrabati, rýpati,

rýti, řezati.
scalprum, 7, n. nůž, knejp, hoblík,

perořízek.
Scamander, dri, m. říčka v Troadě.
scammónea, ae, f. [ř.] svlačcovitá

rostlina; pryskyřice z jejích kořenů
sloužila jako projímadlo.

scamnum, 7, n. lavice.
*scandalizo 1. uraziti, pohoršiti.
*scandalosus 3. pohoršení budící.
*scandalum, 7,n. pohoršení, skandál.
scando, nd, nsum 3. stoupati, vy

stoupiti arcem, muros.
scandula (scindula), ae, f. šindel.
scapha, ae, f. [ř.] člun, loďka.
scaphium, iř, n. ([ř.) miska na pití,

pohár.
scapulae, drum, f. lopatky, plece.
scarus, 7, m. [ř.] pyskoun (ryba).
scatebra, ae, f. vřídlo vodní, voda.
scateo, uř — 2. vyvírati, prýštiti;

oplývati, hemžiti se.

[ř.] kolík veselní;
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scaturigě, inis, f. vřídlo, pramen.
scatůrič 4. býti pln, přeplněn.
scaurus 3. s vynikajícími kotníky.
scelerátus 3. a) zločinem poskvrně

ný; zločinný, bezbožný, hříšný;
subst. m. hříšník, zločinec. b) ne
šťastný, strašlivý, Proteus Istivý.

scelero 1. zločinem poskvrniti.
scelestus 3. zločinný, bezbožný;

subst. m. zločinec, bezbožník.
sceletus, ř, m. [ř.] kostra.
scelus, eris, n. 1. zločin, hanebnost;

scelus facere, edere, com(-ad)mittere,
concipere spáchati; s. expendere pyka
ti za zločin. 2. zločinnost. 3.zločinec.

scena viz scdena.
sceptri-fer, a, um žezlonosný.
scéptrum, /, n. [ř.] žezlo vladařské,

berla. 2. hodnost vladařská, vláda.
sceptiichus, !, m. [ř.] berlonoš, hod

nostář.
scheda (scida), ae, f. [ř.] list papíru.
*schedula (scedula, cedula), ae, f.

lístek (list) papíru), dopis.
schéma, tis, n. [ř.] v plur. schemata,

figury řeči (fi schema, ae).
*schisma, atis, n. roztržka, rozkol.
*schismaticus, 7,m, rozkolník, schis

matik.
Sehoeneus, 7(—eos),m. král boiotský;

Schoeněia virgo—Schoeneis, idos,
jeho dcera Atalante.

schola (scola), ae, f. [ř.] 1. čas věno=
vaný studiím; přednáška, rozprava;
2. škola; něčí stoupenci.

*scholáris, is, m. žák (i scholárus, i).
scholasticus 3. [ř.] školní, školácký,

žákovský; s—us, ř, m. učitel, žák;
. *scholastický badatel, filosof.
*scholipeta, ae, m. žák.
*scibilis,eco zasloužívědění, poznání.
sciens, entis 1. vědoucí, vědomý; mé

s—e s mým vědomím. 2. znalý,
obratný.

scientia, ae, f. 1. vědomí, vědění,
znalost; s—a algd comprehendere
něco si vštípiti ve vědomí. 2. uče
nost, věda, theorie; s. atgue usus
theorie a prakse.

sci-licet (scire licet) 1. lze věděti. 2.
ovšem, patrně, vskutku, totiž.

scilla (sguilla), ae, f. mořská cibule;
malý krab mořský.

scindo, scidř, scissum 3.: 1. štípati,
roz—, trhati, roz—, rozervati, roz

krájeti, rozrážeti, násilně oddělo
vati; s. crines rváti si, deguor bráz
diti, viam cestu si raziti. 2. se sc.,
v pass. roztrhnouti se, rozděliti se,
otvírati se.

scindula= scandula.
scintilla, ae, f. jiskra.
scintillo 1. jiskřiti, jiskrami sršeti.
scintillula, ae, f. jiskérka.
scio, scivř (sciř), sc tum 4.: 1. řozsou

diti, u—, rozhodnouti; přesvědčiti
se.2. věděti, znáti, uměti, rozuměti;
facio, ut algs sciat dávám někomu
věděti; haud scio (nescio), an,..
snad,asi, tuším.

scipio, čnis, m. hůl, berla.
Scipio, onis,m.příjmení rodu Aemiliů.

Scipiades, ae, m. Scipiovec, člen
rodiny Scipionů.

Scíron, onis, m. 1. myth. lupič. 2.
Epikurovec.

scirpeus 3. ze sítí, sítinový; scirpea,
ae, f. košatina na vůz.

scirpus, 7, m. sítí, sítina.
sciscitor 1. vyptávati se, vyzvídati,

pátrati.
scisco, scivř,scítum 3. rozhodnouti se,

usnésti se; schváliti, hlasovati pro
něco legem.

scitor 1.—scřscitor1.
scitum, 7, n. (plebi-, populi-scřtum)

usnesení, nález, rozhodnutí, výnos.
1. scitus, us, m.: plebis scitů podle

usnesení lidu.
2. scřtus 3. zkušený, znalý, obratný;

vkusný, vtipný, dovedný.
*S(c)lavonicus (Slawonicusa pod.) 3.

slovanský; S(c)lavus, F, m. Slovan.
*sclopus, ř, m. puška, repletus nabitá.
scobis, is, f. piliny, drtiny.
*scolipeta a pod. viz scholipetaa pod.
scopa, de, f. v plur. koště, metly,

větévky.
scopulósus 3. skalnatý, plný úskalí.
scopulus, 7, m. skalisko, skála, mys.
*scopus, 7, m. účel, cíl.
*scorium, 7, n. vydělaná kůže (viz

corium).
scorpios (-ius), ii, m. scorpio, cnis,

m. [ř.] štír; přen. střely metací
válečný stroj.

*scortátič, onis,f. prostopášný život.
scortátor, oris, m. děvkář.
scorteus 3. kožený; s—a, órum, n.

věci z kůže.
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scortililum, 7, n. zdrobnělé scortum.
scortum, T,n. kůže; nevěstka.
scriTba, de, m. písař, tajemník, *učitel.
scribě, psř, ptum 3. a) rýti, vy—,

psáti. b) sepsati, vy—,složiti, spiso
vati, vylíčiti bellum, res gestas. c)
exercitum, milites, legionesodváděti,
legem navrhovati, vypracovati, na
črtnouti; tutorem, heredem ustano
viti. <

scrinium, il, n. pouzdro, krabice;
skřínka (na knihy).

scriptič, čnis, f. psaní, vypsání, spis.
scriptitó 1. psávati.
scriTptor, oris, m. 1. písař. 2. spisova

tel, básník; rerum s. dějepisec.
scrTptulum, 7, n. čárka, linie.
scrTptum, 7, n. 1. čára, ludus XII

scriptorum hra na šachovnici o 24
polích. 2. spis, kniha, s. relinguere
písemně zaznamenati=s—is man
dare; de s—0 dicere podle písem
ného záznamu; dopis, písemné na
řízení, zákon.

scrTptiůra, ae, f. 1. psaní, 2. způsob
psaní, vylíčení. 3. spis, popis, se
psané dílo; *písmo svaté. 4. popla
tek ze státních pastvin.

scriptus, is, m. úřad písaře, tajem
níka.

scrTpulum = scrupulum.
scrobis, is, f. jáma, hrob.
scriipeus 3. kamenitý, drsný, příkrý.
scripulčósus 3. plný špičatých kame

nů, dusný, příkrý; přen. přesný,
pečlivý, důkladný.

scrůpulum, 7, n. skrupule, '/, unce,
1.14 gramu.

scrůipulus, i, m. ostrý kamének; přen.
úzkostlivost, obava, pochybnost,
úzkostlivá přesnost.

scrůpus, 7, m. špičatý kámen; přen.
úzkost.

scrita, orum, n. veteš.
+scrútátor, oris, m. badatel.
*scrútinium, T,n. pátrání, zkoumání.
scriitor 1. vyhledávati, pro—, pro

slíditi, prozkoumati, vyšetřiti; pá
trati po něčem alad.

sculpě, psř,ptum 3. vy-rýti, vydlabati,
vy-řezati, vytesati.

sculptilis, e vyřezaný; řezbou vy
tvořený; s—le, is, n. rytina.

scurra, ae, m. šašek, blázen; příživ
ník.

scurrTlis, e šaškovský, bláznovský.
scurrTlitás, dtis, f. šaškovství, bláz

novství.
scurror 1. šaška, blázna dělati.
scitále, is, n. řemen na praku.
sciitátus 3. ozbrojený (dlouhým) ští

tem; s—T, črum, m. štítníci.
scutella, ae, f. malá miska, šálek.
scutica, de, f. [z ř.] bič, karabáč.
*sciitifer, ferf, m. zbrojnoš.
1. scutula, ae, f. [ř.] válec na posou

vání břemen; tajný dopis (navino
vaný na hůlku).

2. scutula, ae, f. (scutra) miska.
scitulum,7, n. štítek.
scUitum, F, n. štít; přen. ochrana.
Scylla, ae, f. [ř.) úskalí (obluda)

v messinské úžině; Scyllaeus 3.
Skyllin.

scyphus, F, m. [ř.])pohár, číše.
Scyrus (—os), I, f. 1. ostrov mezi

Eubojía Lesbem; Scýrius 3.skyrský,
S. iuvenis Pyrrhos, syn Achilleův.
2. městofryžské.

scytalé(a), es, ae, f.—1. scutula.
Scythae, drum, m. (sg. Scythěs, ae)

Skythové, kočovní národové v nyn.
jižním Rusku; Scythicus 3. skythský;
Scythia, ae, f. Skythie; Scythis, idis=
Scythissa, ae f. Skythka.

1. se, sese (suř, sibi) sebe, se (sobě,
si).

2. se (sed před samohl.) ve slož. a) pro
sebe, stranou, roz-—.b) bez.

sě-cedě, cessí, cessum 3. odejíti, od
táhnouti, odloučiti se.

sé-cerně, crévi, crétum 3. odděliti,
odloučiti, vy—, rozeznávati.

se-cessič, onis, f. odstoupení, odejití
stranou, odloučení, vystěhování se.

se-cessus, s, m. 1. odloučení, vzdá
lenost, samota. 2. ústraní, záliv,
útulek.

secius u secus.
se-clid6ě, sřsum 3. (claudo) 1. uzavříti,

skrýti, uschovati. 2. odloučiti, za
puditi.

secě, secu!ř,sectum 1. a) sekati, řézati,
vyříznouti, síci, krájeti, stříhati,
tesati, štípati, sectum saxum tesaný
kámen. b) poraniti, poškoditi, roz
drásati. c) projíti, proletěti, pro
plouti, brázditi mare, viam.d) děliti,
roztínati,rozdvojovati; rozhodovati.

*secrétárius, 7, m. tajemník.
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secréstič, onis, f. rozdělení.
secréetus 3. a) oddělený, odloučený,

odlehlý, v ústraní. b) skrytý, tajný;
sěcrétum, I, n. a) samota, ústraní,
odlehlé místo. b) tajemství, tajná
bohoslužba; secréto v ústraní,
stranou; in secreto agere dlíti, žíti
o samotě.

secta, ae, f. 1. směrnice, dráha, zá
sady. 2. strana politická, škola filo
sofická, *sekta náboženská.

sectátor, óris, m. (sector) průvodce,
přivrženec; v plur. průvod, družina.

sectilis, e řezaný, sekaný.
sectie, onis, f. 1. řezání, řez, rozetnu

tí, pitvání. 2. prodávání statků za
bavených státem n. kořisti; dražba,
zabavený majetek, kořist.

. sector, oris, m. kupec ve dražbě.
„sector 1. a) následovati, provázeti,
choditi za někým algm, stíhati. b)
pachtiti se, pátrati po něčemalad.

sectiůra, de, f. řezání; místo, kde
se řeže n. kope; s—ae aeraride
doly.

se-cubitus, is, m. spaní o samotě.
se=-cubó, uř — 1. spáti sám.
seculum viz saeculum.
se-cum s sebou, pro sebe.
secundání, órum, m. vojáci druhé

legie.
secundárius 3. v druhé řadě, dru

hotný.
secundo 1.

přízniv.
secundogenitus 3. druhorozený.
secundus 3. (seguor) 1. následující:

a) časově příští, nejbližší. b) na
druhém místě, za někým, druhý,
S—aepartes druhá úloha, s—us heres
dědic na 2. místě, secundus ab alguo
druhý po někom; mensde s—ae zá
kusky (i v sg.); hora s—a 7 —8 dop.
c) špatnější, méněcenný. 2. prová
zející, spolu jdoucí, příznivý; s—5ó
flumine po řece, s—a aguč po vodě,
s—6 vento za příznivého větru;
rumor, clamor s. souhlasný; s—ó
populo se souhlasem lidu; šťastný
proelium; res s—ae štěstí (stav),
šťastné poměry; secundum 1. předl.
s akus. a) vedle, podle, hned po.
b) podle, v souhlase s něčím, v něčí
prospěch. 2.přísl. —secundo po dru
hé.
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secůri-fer (—ger), a, um sekerou
ozbrojený.

secůúris, is, f. 1. sekera, anceps dvo
jitá. 2. moc, nadvláda. XII secures=
12 liktorů, 2 praetoři. 3. rána, ztrá
ta, škoda.

secúritás, dtis, f. bezstarostnost, du
ševní klid, bezpečnost, záruka,
jistota.

secůrus 3. (se-cura) 1. bezstarostný,
klidný; starosti zbavující. 2. bezpeč
ný, jistý.

. secus, n. (nesklon.) pohlaví, potom
stvo (=sexus).

„secus (seguor) přísl. 1. na to,
později. 2. méně, hůře, špatně;
secus existimare de alguo míti špatné
mínění, s. cederešpatně dopadnouti;
s. procedere, cadere nedařiti se. 3.
jinak, longe s. daleko jinak, haud s.
guam ne jinak, než; kompar. seguius
méně pěkně; z toho sectius a sé
tius=a) jinak. b) méně, hůře; tsecus
viam podle cesty; *kompar. adj.
i seguior, iůs, menší, slabší (sexus
pohlaví).

tseciitor, oris, m. stihač (gladiátor);
s. primus pálus vynikající stihač,
náčelník stihačů.

sed spojka. 1. ale, (a)však; nýbrž;
non solum, sed etiam nejen, nýbrž
i; non modo, sed ne-guidem nejen,
nýbrž ani ne. 2. při přerušení:
než; sed enim než, vždyť pak.

seédátio, onis, f. uklidnění.
sedátus 3. uklidněný, pokojný.
se-decim šestnáct.
sedeo, sed], sessum2.: 1. seděti, sedě

ní konati. 2. klidně seděti; meškati,
prodlévati; voj. nečinně ležeti. 3.
pevně seděti, trvati, (u-)váznouti,
na něco usednouti, dopadnouti.

seděes, is, f. 1. sedadlo, křeslo; s.
regia trůn. 2. sídlo, bydliště, sedes
habere sídliti, bydleti. 3. místo,
půda, základ a pod.

sedile, is, n. sedadlo, lavice.
seéd-itió, onis, f. rozbroj, spor, různi

ce; vzpoura, odboj.
seditiosus 3. buřičský, bouřlivý, ne

klidný; přísl. s—osé buřičsky. za
účelem vzpoury.

sedě 1. utišiti, uklidniti, upokojiti.
se-důicó, xI, ctum 3. a) stranou od

vésti, zachrániti a peste. b) rozlou

DM



se-ductič

čiti, od—, odděliti, odvrátiti oculos;
seductus 3. vzdálený, osamělý.

se-ductió, onis, f. odvedení stranou.
*geductor, óris, m. svůdce.
sedulitás, atis, f. dobromyslnost; hor

livost, úslužnost.
se-duló (se, dolo) upřímně; přičinlivě,

horlivě, schválně.
sedulus 3. upřímný, opravdový, hor

livý, přičinlivý; (příliš) úslužný; za
ujatý.

seges, etis, f. 1. setba, osení, obilí;
přen. hustý dav, šik. 2. pole, role,
úrodná půda.

Segesta, ae, f. staré město sicilské;
Segestání, drum, m. Segesťané.

segnis, e zdlouhavý, váhavý, lenivý;
ospalý, neúrodný.

segnitia, de (—ies,ieř) f. zdlouhavost,
lenost, váhavost; s. maris tišina,
bezvětří.

*segregátióo, onis, f. oddělení, od
loučení.

se-grego 1. (grex) odděliti, odloučiti,
vzdáliti, oddáliti.

se-iugatus 3. oddělený.
se-iugis, e šestispřežný; seiuges, ium,

m. (egui) šestispřeží.
se-iunctio, onis, f. oddělení, odlou

čení.
se-iung6©, iiinxř, idnctum 3. odděliti,

odloučiti, vy—, vzdalovati, od
vrátiti.

Seius, 7, m. římské jméno rodové;
od toho Séidnus, 7, (AeliusS., velitel
pretoriánů za Tiberia).

se-lectič, cnis, f. výběr.
Seleucea (—1a), ae, f. iméno měst

v Asii.
Seleucus, 7, m. král syrský.
se-libra, ae, f.'/, libry.
se-ligóo, legJ, lectum 3. vybrati, zvoliti.
Selinůs, untis, f. město na Sicilii a

v Kilikii.
sella, f. ae (sedla, sedeo)stolice, židle,

křeslo; s. curulis křeslo úředníků
kurulských; nosítka.

sellárius, iT, m. stoličník, přen.smil
ník.

selli-sternium,
na sedadlech.

sellula, ae, f. stolička.
sellulárius, iř, m. řemeslník, sedící

při práci.
semel jednou; na—, po —, jednou

n. hostina bohů
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* pro vždy; s. atgue iterum opět a
opět; opětovně.

Semelě, es (—a, ae), f. dcera Kad
mova, matka Dionysova; Semeleius
3. Semelin.

semen, inis, n. 1. sémě, sazenice. 2.
rod, pokolení, potomek. 3. příčina,
původ, —-ce.

sementis, is, f. setba, osení; s—em
facere oseti, zaseti.

sementivus 3. (dies) den setby.
sem-ermis—= semiermis.
se-mestris, e šestiměsíční, půlletní;

*s—e, is, n. (i semenstre) půl roku,
pololetí.

sem-esus 3. napolo snědený.
sé-met se, sebe (silně!), ze sebe.
semi-(sém —) ve slož.= polo—.
semi-adapertus 3. polootevřený.
semi-animis, e (—mus 3.) polo

mrtvý.
semi-apertus 3. po(lo)otevřený.
semi-assus 3. polospálený.
semi-bós, bovis, m. polobýk.
semi-caper, pri, m. polokozel.
semi-cremus 3. polospálený.
semi-cubitális, e půlloketní.
semi-deus, 7, m. (—dea, deae, f.)

polobůh (—bohyně).
semiermis, e (—ermus 3.) napolo

ozbrojený.
semi-factus 3. napolo hotový.
semi-fer, a, um, polozvířecí, subst.

m. polozvíře.
Semi-germánus 3. pologermánský.
semi-gravis, e poloopilý.
sé-migro 1. odstěhovati se.
semi-hiáns, antis polootevřený.
semi-homó, inis, m. poločlověk —

polozvíře.
sémi-hora, ae půlhodina.
semi-lacer, a, um, na půl rozsápaný.
semi-liber, a, um napolo svobodný.
semi-lixa, ae, m. poloviční markytán.
*semimacerátus 3. napolostrávený.
sémi-más, maris, m. polomuž,kleště

nec.
seminárium, iř,n. školka stromová,

štěpnice; *seminář.
seminator, oris, m. původce.
semi-nex, cis polomrtvý, poloztuhlý.
sémino 1. síti, ploditi.
semi-niidus 3. polonahý.
semi-plénus 3. na půl, ne zcela plný.
semi-putátus 3. poloořezaný.



Semíramis

Semiramis, is (—idis), f. choť asyr
ského krále Nina; Semframius 3.
Semiramidin.

semi-rasus 3. napolo oholený.
semi-refectus 3. napolo opravený.
semi-rutus 3. polozbořený.
sémis, issis, m. (semi-as) půl as, semis

ses 6%/;tní úrok (půl asu měsíčně).
semi-sepultus 3. polopohřbený.
semi-somnus 3. polospící, ospalý.
semi-supinus 3. na půl naznak ležící.
semita, ae, f. stezka, pěšina.
sémi-ustulátus 3.sem(i)-ustus3.polo

spálený.
semi-vir, 7, m. polomuž, poločlověk,

kleštěnec; zženštilý(lec), smilník.
sémi-vivus 3. položivý (-mrtvý).
se-move5Ď, movř, mótum 2. vzdáliti,

odstraniti; semotus 3. vzdálený, od
lehlý; s—a dictio v ústraní.

semper vždy, stále, pokaždé, od
jakživa.

sempiternus 3. trvalý, ustavičný,
věčný.

Semproónius, a rod římský;Sempro
nianus 3. Semproniův.

sem-uncia, ae, f. '/„ unce.
sem-unciárius 3. !/, unce obnášející;

S—umfenus úrok '/;"/, ze sta ročně.
se-můrius 3. od hradeb vzdálený.
*semus 3. poloviční, zmrzačený.
sém-ustus 3. viz semi-ustulus.
senaculum, 7, nm.poradní budova,

síň senátu.
senáriolus, 7, m. malý senár, veršík.
senárius, ij, m. (seni) šestistopý verš.

iambický.
senátor, oris, m. (senex) senátor;

člen rady, *radní.
senátorius 3. senátorský; consilium

s—ium sbor soudců.
senátus, ijs, m. senát, státní rada,

zasedání senátu; s—ůs consultum
usnesení senátu, s—ůs auctoritas
dobrozdání; s—um (con-)vocare, co
gere svolati, in s—um legere učiniti
senátorem, s—u movere vyloučiti ze
senátu; s—um dare alci povoliti
slyšení vsenátu; *městská rada.

senecio, onis, m. stařec.
1. senectus 3. zestárlý, starý; s—a,

ae, f. stáří.
2. senectůs, útis, f. stáří, šediny, za

smušilost, stařec.
seneo, u? —2. býti starý.
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seneésco, senuř — 3. stárnouti, ocha
bovati, slábnouti, hynouti, upadati,
ubývati.

senex, senis, adj. starý, stařičký,
subst. m. stařec, stařeček; komp.
seniores, um starší.

séní 3. po šesti.
senilis, e starcův, stařecký.
senium, iT,n. 1. stařecká slabost, se

šlost věkem, 2. vážnost, zasmušilost,
zármutek.

*sensátio, onis, f. cítění.
Tsensibilis, e smyslový, vnější.
seénsim, zvolna, ponenáhlu, rozvážně,

potají.
*sensuália, řum, n. věci smyslové,

smysly vnímané.
sensus, is, m. 1. počitek, čiti, vjem,

vnímání; s—um rei capere věc Ccítiti,
číti. 2. smysl, s. oculorumzrak a pod.
3. cit (smysl) pro něco, porozumění.
4. cítění, smýšlení, mínění, náhled,
rozvaha; smysl = význam verbi;
myšlenka, věta.

sententia, de, f. 1. mínění, myšlenka,
úsudek; meč s—a podle mého mí
nění, s—am ferre mínění pronésti.
2. úmysl, vůle; sententia stat jest
pevný úmysl, rozhodnuto; ex s—d
podle přání, vůle. 3. hlas v poradě,
rada, usnesení; s—am dare hlas ode
vzdati, ex senatůs s—dapodle usne
sení; In s—am ire k mínění se
přidati; in. meam s—am podle
mého náhledu. 4. myšlenka, smysl,
význam, výrok, sentence.

*sententič 1. odsouditi.
sententiola, de, f. průpovídka, vě

tička.
sententióse 1. bohatstvím myšlenek.

2. prostřednictvím sentence.
sententiosus 3. myšlenkově bohatý.
sentina, ge, f. 1. voda na spodku lodi,

kal. 2. vyvrhel, sebranka.
sentič, sensi, sénsum 4. a) smysly číti,

vnímati; cítiti, pociťovati, zname
nati, zakusiti, zažíti. b) seznati,
po—, rozuměti. c) míniti, smýšleti,
míti za to: s. cum (ab) alguo býti na
něčí straně, adversus algm býti ně
čím protivníkem. d) hlasovati pro
něco, pronésti úsudek; *s.nsum,7,n.
poznatek.

sentis, is, m. (f.) trn, trní.
sentus 3. trnitý, drsný.
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se-orsum (se—orsus, versus) oddě
leně, zvláště, nezávisle; bez něčeho.

separábilis, e oddělitelný.
separátim odděleně, zvláště, jed

notlivě.
sěparátič, ónis, f. oddělení, roz—,

odloučení.
seéparátus 3. oddělený, různý; vzdá

lený, odlehlý.
se-parčě 1. odděliti, odloučiti, vy—;

odděleně podnikati, projednávati
consilium.

sepelič, Ivr (ir), sepultum 4. pohřbíti;
potlačiti, zničiti.

sépes a pod. viz saepes.
sépia, ae, f. sepie.
se-pěně, posuř,positum 3.: 1. stranou

položiti, od—, uschovati. 2. po
nechati si tempus, vyhraditi si. 3, odděliti,rozeznávati;| vypověděti,
vzdáliti.

se-positus 3. oddělený; zvláštní,
vzácný, vzdálený.

septa viz sdepio.
septem. sedm; septem-decim sedm

náct.
september, bris, bre sedmý; (mensis)

září.
septem-fluus 3. sedmi rameny te

koucí, ústící.
septem-geminus 3. sedminásobný,

sedmiramenný.
septem-plex, icis —
septem-tričněs — septentriones.
septem-viri, órum, m. sedmičlenný

sbor úřednický za zvláštním úkolem.
septem-virális, e septemvirům patří

cí.
septem-virátus, is, m. úřad, hod

nost septemvira.
septěnárius, i7,m. (versus)septenár,

sedmistopý verš.
septění 3. po sedmi; s.-děnř 3. po

sedmnácti.
septen-trioněs, um, m. (triones =

boves) sedmihvězdí Velkého i Ma
lého vozu; septentrio maior Velký,
minor Malý vůz (medvěd); přen. se
ver, půlnoc, severák.

septentrionális, e severní;
ium, n. severní kraje.

septiés sedmkrát.
*septimána, ae, f. týden.
septimání, čórum,m. vojíni sedmé

legie..

s—ia,

septemgeminus.

septimus 3. sedmý; s. decimůus3.
sedmnáctý; septimum po sedmé.

septingentésimus 3. sedmistý.
septingenti 3. sedm set.
septi-remis, is, f. loď se sedmiřadami

vesel.
septuágěsimus 3. sedmdesátý.
septuágintá sedmdesát.
sept-unx, uncis, m. 1.

2. sedm dvanáctin.
sepulchrális, sepulchrum a pod.vi

sepulcrális, sepulcrum a pod.
sepulcrális, e náhrobní, pohřební.
sepulcrum, 7, n. hrob, —ka, náhro

bek, *pohřební hostina; přen. ná
hrobní nápis, smrt, v plur. zemřelí.

sepultúra, ae, f. pohřeb; hrob,
hrobka.

Seguana, ae, f. řeka v Gallii (Seine).
Seguaníf, orum, m. kmen gallský;

Séguanus 3. seguanský.
seguáx, acis pronásledující, stíhající;

vtíravý; tm. následovník, stoupe
nec, průvodce.

*seguela, ae, f. doprovod; přivrženci.
*geguentia, ae, f.sekvence, duchovní

píseň.
seguester, tra, trum zprostředkující;

s—ter, tri, m. zprostředkovatel,
svůdce.

*seguestro 1. dáti do úschovy, od
loučiti, odděliti.

segulor viz secus.
seguor, secůtus sum 3.: 1. sledovati,

ná—, provázeti, držeti se někoho,
něčeho algm, algd stíhati, pronásle
dovati. 2. honiti se po něčem, sna
žiti se o něco, sledovati něco alagd.
3. čas. následovati, nastati, dosta
viti se. 4. plynouti, vyplývati z ně
čeho ex eo seguitur. 5. povoliti, vy
hověti, říditi se něčím consilium;
segui algm ducem svěřiti se vedení,
s. fidem dáti se v ochranu, s. Pom
peium přidržeti se Pompeia. 6. při
padnouti, dostati se někomu algm.

sera, de, f. závora.
Seérapis, is (—idis) m. božstvo egypt

ské.
serénitás, dtis, f.jasné nebe n. počasí,

jasno; *jasnost, vznešenost, výsost.
seréně 1. vyjasniti, rozjasniti.
serénus 3. jasný; 'S—um, 7, n. jasné

nebe.
Séres, um, m. Sérové, národ v Číně,

sedm uncí.
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proslulý hedvábnictvím; adj. Séricus
3. sérský, hedvábný; s—a, orum, n.
hedvábné šaty; *sěricum, T, n. hed
vábná látka; sěriceus 3. — sěricus.

séria, ae, f. podlouhlá hliněná nádoba,
baňka na olej.

serlěs, čT,f. řetěz, řada; uspořádání;
$. rerum spojitost; s. temporis řada,
pořadí (časové); rod. rodokmen,

serič vážně.
Seriphos (—us), 7, f. ostrůvek blíže

Paru; SerIphius 3. serifský.
sérius 3. vážný; s—um, T,n. vážná věc,

řeč; res in serium versa est stala se
vážnou.

sermě, ónis, m. 1. hovor, rozmluva
(i učená), rozprávka; látka k roz
mluvě. 2. řeč, hlas lidu, pověst;
in $—em venire dostati se do řečí.
3. všední hovor, řeč prostá, nevá
zaná, prosa. 4. mluva, jazyk, výraz.
5. *promluva k lidu, kázání.

tserměcinátič, čnis, f. rozhovor.
serměcinor 1. hovořiti.
*sgerměnor 1. — sermocinor.
sermunculus, 7, m. klep, pomluva.
1. ser, sěvř,satum 3. a) síti, sázeti;

sata, orum, n. osení, osetá pole.
b) ploditi, roditi; satus, T,m. (alguo)
zplozenec, potomek, syn; sata ge, f.
dcera. c) pěstiti, působiti; přen.
sermones roztrušovati, mentionem
prohoditi.

. ser©, seruř, sertum 3. a) řaditi, při
pojovati, s—, svázati, navazovati col
loguia. b) víti, splétati, připlétati;
loricaesertae řetízkový pancíř; serta,
Orum, n. věnec, guirlanda.

3. seró (serius, serissimě) pozdě.
tsérčótinus 3. pozdní, pozdě ovoce

nesoucí.
serpěns, entis, m. f. had. drak.
serpenti-gena, de, z draka zrozený.
serpenti-pěs, edis hadonohý.
serperastra, orum, n. přimidla pro

křivé nohy.
serpě, psř, ptum 3. plaziti se, lézti,

plížiti se; rozlézati se, šířiti se.
serpullum, serpyllum, serpilium,

7, n. [ř.] mateřídouška.
serra, ge, f. pila.
serrácum (sarrácum), i, n. nákladní

vůz dvoukolý.
serrátus. 3. pihovitý.
serrula, ae, f. pilka.
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serta při 2. sero.
Sertěrius, ir rod římský; Sertoridnus

3. bellum S—um se Sertoriem.
serum, F, n. syrovátka.
serus 3. a) pozdní, pozdě rostoucí

arbor, pozdě plody nosící; pozdě
se vyplňující spes. b) pozdní = o
požděný, příliš pozdní; sěrum, 7, n.
pozdní čas.

serva při servus.
servábilis e zachranitelný.
serváns, antis šetřící, zachovávající;

dbalý aegui.
servátor, oris, m. záchrance.
servátrix, Tcis, f. záchrankyně.
servTlis, e otrocký, *služebný; bellum
s$—e s otroky, terror s—isz otroků.
ServTlius, ir rod římský; $—us 3.

Serviliův.
servič 4.: 1. býti otrokem, sloužiti,

otročiti; býti obtížen závazkem (o
pozemcích a pod.). 2. sloužiti, býti
oddán, míti ohled, zření personae,
tempori; s. valetudini dbáti zdraví,
dolori oddávati se, bello horlivě si
hleděti; poslouchati legibus, býti
ovládán od někoho; s. auribus alcis
mluviti někomu k libosti.

servitium, if, n. otroctví, otrocká
služba; jho, poroba, poddanství;
otroctvo, otroci; *prokázaná služ
ba, laskavost.

servitiidě, inis, f. otroctví.
servitůs, tis, f. 1. otroctví, pod

danství, služebný závazek. 2. =
servi, otroci.

Servlus, 7, m. římské předejmení.
servě 1.: 1. pozorovati, pozor dávati

na něco sidera, itinera; hlídati haoedos,
dbáti, pozor míti. 2. neopouštětinějakémístolimen,© zdržovatise
tam nidum. 3. zachovávatí ordines,
leges; s. officia konati, plniti, diem
dodržeti, munia zastávati. 4. chrá
niti, zachrániti; uchovati vinum,
uchraňovati (= reservo).

servulus (servolus), 7, m. otrok.
servus, i, m. otrok *sluha, zřízenec;

serva, ae, f. otrokyně; servus 3.
podrobený, zotročený.

séscennáris, půldruhého roku starý.
sescenT, sescentI, —náariusviz sexceni

a pod.
sěsc-uncia, ae, f. 1'/, unce.
seselis, is, f. [ř.] sesel (rostlina).
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Sesós(tr)is, idis, m. král egyptský.
sesauí přísl. o polovici více; s. maior

o polovici větší, s. alter půl druhý,
s. hora 1'/, hodiny, s. modius1'/, mě
řice, s.-octavus 3. = %/;£= 1Yy
sesgui-pedalis, e 1'/, stopy měřící,
sáhodlouhý, sesgui-plex půldruha
násobný, segui-plaga půl druhé rá
ny, sesguitertius */, = 1'/;.

sessilís, e k sedění způsobilý.
sessio, onis, f. sedění, zasedání, se

dadlo.
sessitě 1. sedávati, sídlo míti.
sessiuncula, ae, f. „„kroužek““,bese

a.
sessor, oris, m. divák v divadle, oby

vatel.
ses-tertius, i7, m. (semis-tertius) pe

níz = 2'/, assu, HS. 1. při číslovce
základní až do tisíce stává nom.plur.
sestertiř: ducenti s—iT. 2. při tisících
gen. plur. s—um, s—órum: duo milia
sestertium (—orum); neutrum sester
tium, if, n. = tisíc sestertiů; decem
sestertia — deset tisíc sestertiů;
decies centena milia sestertium (gen.
plur.) = jeden milion; vynecháním
slov centena milia nabyl výraz sester
tium významu sto tisíc sesterti';
vlcres sestertium 2 miliony, sestertium
pak bráno i za subst. v neutru sing.
centies sestertii summa deset milio
nů.

Sestius viz Sextius.
seéta víz saeta.
setius při 2. secus.
seu viz sive.
Seuthes, ge, m. král thrácký.
seévehor, vectus sum 3. odjížděti;

*přen. vybočovati.
severitás, dtis, f. přísnost, vážnost,

krutost.
sevěrus 3. a) přísný, svědomitý,

vážný; b) krutý, mrzutý, trpký
vinum.

sevir (sexvir), 7, m. člen kolegia šesti
úředníků neb kněží.

se=-voco 1. stranou zavolati, odvolati.
sex šest, sex primi šest prvních rad

ních. *
*sexágena, ae, f. kopa.
sexágění 3. po šedesáti.
sexágesimus 3. šedesátý.
sexágiés šedesátkráte.
sexágintá šedesát.

sexangulus 3. šestiúhlý, šestihranný.
sex- (ses-) cenárius 3. šest set mužů

čítající.
sex- (ses-) céní 3. po šesti stech,

šest set.
SEA- (ses-) centěsimus 3. šestistý.
sex- (ses-) centi 3. šest set.
sex- (ses-) centiés šestsetkrát; přen.

bezpočtukrát.
sex-ennis, e šestiletý.
sex-ennium, i7, n. šestiletí.
sexiés šestkrát.
sexta-decimáni,

šestnácté legie.
sextáns, antis, m. '/; assu, '/, libry =

unce.
sextárius, ir, m. */, kongla, '/, I.
sextilis, is (mensis), m. srpen.
Sextius, Sestius, iř rod římský;

Sestidnus 3. Sestiův,
sextula, ae, f. '/, unce, '/,, celku (dě

dictví).
Sextus, 7, m. římské předejmení.
sextus 3. šestý; sextus decimus šest

náctý; sexta hora polední hodina,
sexta pars šestina; sextum po šesté.

sexus, s, m. pohlaví.
si 1. = sic, tak si dis placet. 2. spojka

podmín. -li, jestliže, jestliže by,
kdyby; si-minus ne-li, pakli ne, (pe
rinde) ac si, guasi jakoby, jako kdy
by. 3. připoušť. et-sř, etiam-sř třeba,
třeba i (by). 4. přácí — utinam jen
aby, kéž by. 5. tázací -li, zda(li).

sibimet, viz sé.
sibilo 1 syčeti, vy—, vypískati.
stbilus 3. syčící; s—us, 7, m. sykot,

(vy)pískání, šumění.
Sibylla, ae, f. [ř.] Sibylla, věštkyně;

stařena; Sibyllinus 3. Sibyllin, si
bylský.

sic 1. tak, takovým způsobem; sic
mihi persuasi to jest mým přesvěd
čením; ut—sic, jako —tak. 2. tak,
takto: sic usus est logui (takový).
3. sic, ut do té míry, že... tak, že...
takovým způsobem, že..., tak,
aby... s tou podmínkou, aby...
4. proto, tak tedy.

*sic(c)ine? tak? tedy?
sica, ae, f. dýka; přen. úkladná vražda.
Sicani, rum, m. = Sikulové; Sicanius

3. Sicdnus 3. sicilský (fem. Sicánis,
idis); Sicánia, ae, f. Sicilie.

sicárius, iř, m. úkladný vrah, zákeř

Orum, m. vojíni
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ník; accusatio, gudestio inter sicarios
pro úkladnou vraždu.

siccisco — — 3. (siccesco 3.) vysy
chati.

siccitás, atis, f. suchost, sucho; s.
corporis zdravost; střízlivost, pros
tota.

sicco 1. sušit., vy—, o—, vulnera krev
z ran zastaviti, paludes odvodniti;
prázdniti, vyprázdniti.

siccoculus 3. se suchýma očima.
siccus 3. a) suchý, vyschlý, vyprahlý,

urna prázdný, žíznivý; o souhvěz
dích: nezapadající do moře; siccum
7, n. souš, suchá země. b) střízlivý,
prostý, nehledaný; oratio jadrná.

Sticelis, idis, f. sicilský (Musa).
Sicilia, ae, f. Sicilie; Siciliénsis, e si

cilský; Siculf, orum, m. Sikulové,
Siculus 3. sicilský; Srcelis, idis, f. sl
cilská, Sicilanka.

si-cubi jestliže někde.
Siculi, orum, m. Sikulové, Sicilané;

země Sicilia, ae, f.; adj. Siciliénsis,e;
Siculus 3. sicilský. Siculus 3. sicilský.

Siculus pastor Theokritos, tyrannusFalaris, S—a fuga týká se Pompeia
MI.

si-cunde jestliže odněkud.
sic-ut (uti) tak jako, jako, jakoby,

jako na příklad, jakož také
Sicyon, onis, f.'mě o Sikyon sz. od

Korintha; Sicyčnius 3. sikyonský,
S—ir Sikyoňané.

sídereus 3. hvězdný, hvězdnatý; ne
beský, božský;
neční, s—a dea luna, s—a lux světlo
sluneční, s—us canis Sirius.

sTdo, sedř, sessum 3. a) posaditi se,
u— se, sednouti si. b) sesednouti
se; uváznouti; zachytití se; rozklá
dati se, u— se, mizeti (metus).

Sidón, nis, f. [z ř.] město ve Foinikii;
adj. Srdonicus 3. Sidonius 3. sidonský.
S .hospes Kadmos, ostrum Ššarlat,
nach. Sřdónes, um, m. Sidonští.
Srdonis, idis (f.) sidonská, foinická; |subst.Foiičanka© (Dido,Anna,Eu
ropa).

sTdus, eris, n. 1. hvězda, souhvězdí.
2. čas, počasí, slunovrat; v plur.
hvězdy = nebe. 3. hvězda = ozdo
ba, okrasa. 4. osud.

Sigeum, 7, n. mys v Troadě; S[géus,
SIgeius 3. sigejský, trojský.

s. adestus žár slu-.

*sigillátim —=singihlátim.
sigillátus 3. vypuklýmifigurkamizdo

bený
*sigillo 1. zapečetiti.
sigillum, T, n. 1. soška, figurka, malý

obrázek. 2. pečeť; *potvrzení, zvl.
o zaplacení taks.

*signáculum, 7, n. = signum.
signátor, óris, m. pečetitel, svědek

závěti; falsus s. falšovatel listin.
signi-fer, a, um 1. hvězdný, orbis s.

zvířetník. 2. s—er, erf, m. praporeč
ník.

significáns, antis trefný, výrazný,
jasný, zřetelný.

signi-ficatio, onis, f. 1. označení,
vy—,znamení, známka, projev (sou
hlasu), souhlas. 2. smysl, význam;
důraz v řeči.

*significátivus 3. význačný, sloužící
k označení.

signi-ficóo 1. (facio) a) znamení dávati,
na jevo dávati, naznačovatl; b) zna
menatí, označovati, vy—.

signo 1.: 1. známkou opatřovati,
označovati, značiti, dávati znamení,
poznamenávati, za—, písmem ozna
čovati, kresliti. 2. pečetiti, pečetí
opatřovati. 3. raziti argentum, pecu
niam, vštípiti nomen. 4. označovati,
vy—, vyznamenati. 5. znamenati,
pozorovati oculis.

signum, 7, n. 1. znamení, značka,
stopa, znak, známka, doklad, důkaz;
voj: znamení, signál: signa canunt
troubí se, signa dare dáti znamení
k útoku, s. dare receptvi k ústupu;
heslo, odznak, prapor, oddíl vojska;
signa segui jíti v řadách, oddílech,
s—a relinguere, a s—is discedere
zběhnouti od praporu, s—a vellere,
tollere, ferre, movere dáti se na po
chod, s—a ferre in hostem táhnouti
proti nepříteli, s—a conferre sraziti
se, inferre učiniti útok; s--a (con)
vertere obrátiti se, obrat učiniti,
referre couvati; s—a habere tábořiti;
signa přen. oddíly vojska, sub s—is
s vojskem v řadách. 2. předzvěst,
znamení (omen). 3. a) socha, obraz,
vypuklá figurka. b) pečeť, signum
cerae vosková pečeť. c) hvězda, sou
hvězdí.

silentium, iř, n. mlčení, ticho; s.
coepit nastalo; silentio mlčky, tiše“



2. bezvadnost auspicii 3. klid, ne
činnost.

Silénus, T,m. 1. vychovatel Dionysův.
2. řecký dějepisec.

sileó ur —2. a) mlčeti (o něčem algd),
býti tichý, klidný, zamlčeti; silentěs,
um, m. mlčící, mrtví; silenda, órum,
n. tajemství, mysterie. b) býti v kli
du, nečinný, odpočívati.

siler, eris, n. vrba potoční.
silésce, silur—3.umlknouti,utišiti se.
silex, icis, m. (f.) křemen, tvrdý ká

men; ztuhlá láva; skála.
siligua, ae, f. lusk; v plur. luštěniny.
sTlus 3. plaskonosý.
silva, ae, f. 1. dřevo, keř, strom,

chrastí, houští. 2. les, sad. 3. přen.
hojnost vitiorum.

Silvánus,, 7, m. bůh lesů.
silvaticus (selvaticus) 3.

voký.
silvěsco — — 3. rozrůstati se, divo

četi.
silvestris, tre 1. lesnatý, lesní. 2. di

voce rostoucí, divoký.
silvi-cola, de, m. obyvatel lesů.
sllvosus 3. lesnatý.
sTmia, ae, f. (—ius, ir, m.) opice.
similis, e podobný; s—e, is, n. pří

klad, podobenství, obdoba; similiter
podobně, podobným způsobem.

similitidě, inis,.f. podobnost, veris.
pravděpodobnost; v plur. podobné
věci, vlastnosti, znaky.

SimoTs, entis, m. přítok Skamandru
v Troadě.

*gsimonia (symonia), ae, f. svato
kupectví, simonie.

Siměniděs, is, m. básník řecký;
S—děus 3. Simonidův.

simplex, icis 1. jednoduchý, nesmí
šený, pouhý, verba jednotlivá. 2. při
rozený, obyčejný, neupravený. 3.
přímý, prostý; bezelstný, poctivý,
prostoduchý, sprostý; m. hlupá
ček.

simplicitás, atis, f. prostota, pocti
vost, přímost, upřímnost.

simplum, T, n. jednoduché.
1. simul přísl. zároveň, spolu, sou

časně, vedle sebe, simul-simul jed
nak jednak, jak tak.

2. simul-ác (—atgue)
(čas. spojka).

simulácrum, 7, n. 1. obraz, socha,

lesní, di

jakjakmile,
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singulto 1.

sinister

umělecké dílo; 2. obraz ve snu,
přelud, podoba, stín, duch; napo
dobení, zdání, charakteristika.

simulámen, inis, n. napodobení.
simuláns, antis napodobící.
simuláte s přetvářkou, na oko.
simulátlě, onis, f. 1. přetvářka, před

stírání, pokrytectví; s—e uti pře
tvářeti se. 2. předstírání, záminka.

simulátor, oris, m. napodobitel; lico
měrník, mistr v přetvářce.

simulě 1. a) napodobiti, napodobe
ním zobraziti, s. anum vzíti na sebe
podobu stařeny. b) tvářiti se, pře
tvářeti se, předstírati, na oko něco
dělati, simulátus 3. předstíraný,
zdánlivý, na oko.

simultás, tis, f. 1. závodění,řevnění.
2. napětí, spor, nepřátelství.

sTmus 3. ploskonosý.
sIn jestliže (by) však, kdyby však;

minus ne-li, pakli ne.
+sinceritás, tis, f. upřímnost,pocti
. vost.

sincérus 3. (sine cera, o medu)
1. čistý, pravý, přirozený, nesmí
šený. 2. upřímný, poctivý, nestran
ný. 3. neposkvrněný, zdravý, ne
porušený.

sine předl. s. abl. bez; plebs sine no
mine bezejmenný, fax sine luce vy
haslá, sine crimine nevinný a pod.

singillátim (singulátim)jednotlivě, po
jednom.

singuláris,e 1.jednotlivý,jednotlivce
se týkající, soukromý, osobní odium;
S—eimperium samovláda, singulárés,
ium, m. císařští pobočníci. 2. ob
zvláštní, vzácný, vynikající.

singul? 3. jednotlivě, po jednom,
každý zvlášť; in dies s—os den ode
dne, denně; s—la, órum, n. jednot
livosti.

singultim zajíkavě, trhaně.
vzlykati, zajíkati se,

chroptěti; s. animum v chroptění
duši vypustiti.

singultus, s, m. vzlykání, zajíkání,
pláč, chroptění.

sinister, tra, trum 1. levý; sinistra,
ae, f. (manus) levice, (pars) levá
strana, voj. levé křídlo; sinistra na
(po) levé straně. 2. nejapný, zvrá
cený, špatný. 3. nepříznivý, ne
šťastný signum, pugna; v řečl au
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gurské: příznivý, blahověstný, u Ře
ků však nepříznivý, nešťastný.

sinistré nepříznivě, špatně.
sinistrórsum, —oórsus (verto) na

levo, vlevo.
síně,sIvT, situm 3. dovoliti, dopustiti,

(po)nechati, odpustiti, strpěti; sine
j. vložka: nechať, třeba!

Siněn, čnis, m. zrádný Řek před
Trojou.

Sinope, es, f. řecká osada v Paflagonii
u Černého moře.

Sinuessa, ae, f. město na hranicích
Latia a Kampanie.

sTnum, F, n. velká nádoba, krajáč.
sinučě1. v oblouku pohybovati, krou

titi, vinouti, arcum luk napínati.
sinučsus 3. plný záhybů, řasnatý,

zahnutý.
sinus, čs, m. 1. zakřivení, záhyb, o—,

oblouk; prohlubina, kotlina, záto
čina, záliv, zákoutí. 2. záhyb oděvu |
(togy), záňadří, „„kapsa““; sinu laxo
ferre nedbale; přen. prsa, náručí,
klín, lůno; in sinů urbis uvnitř města;
3. řasnaté roucho; náručí = ochra
na, útočiště, moc.

sTparium,ir, n. [z ř.) opona; post s.
v zákulisí, skrytě.

síphě, onis, m. násoska, stříkačka.
sT=-guando jestliže někdy.
sT-guidem jestliže totiž.
STrén, enis, f. v plur. SIréněs, um,f.

Slreny.
STrius, iř, m. [ř.]) Sirius, psí hvězda.
sTrus, 7, m. [ř.] jáma na obilí.
sTs — sř vřs, libo-li.
siser, is, n.sevlák, rostlina s chutným

kořenem.
sistě, stetř (stitI), statum 3.: 1. a) po

staviti, zříditi; před soud postaviti,
se s. dostaviti se někam, zvl. k sou
du; s. vadimonium v určené lhůtě
se dostaviti. b) zastaviti, zaraziti,
sitim zahnati, uhasiti; s. metum pře
stati se báti a pod. 3. upevniti civi
tatem; status 3. pevný, pevně sta
novený; dies stata určitý den; stálý,
pravidelně se opakující. 2. nepřech.
zastaviti se, po— se, stanouti, spoči- |
nouti; pevně státi, obstáti.

sístrum, 7, n. [ř.] řehtačka z kovo
vých tyček a zvonků, nošená při
slavnostech Isidiných; přen. boho
služba.

sisymbrium, iř, n. [ř.] mateřídouška.
Sisyphus, T,m. Istivý král v Korinthu;

Sisyphius 3. Sisyfův, korintský.
sitella, ae, f. losovací urna.
sitIculósus 3. žíznivý, suchý.
sitio 4. a) žízniti, býti žízniv,vyprahlý,

nemíti vody. b) žízniti, dychtiti po
něčem sanguinem.

sitis, is, f. žízeň, vyprahlost, sucho;
přen. žádostivost cruoris, argenti.

. situs 3. (sisto) 1. postavený, vy—,
zbudovaný, pohřbený; urbs sita est
leží; ležící, prostírající se, obýva
jící. 2. spes sita est naděje v něčem
spočívá, res publica in extremo sita
est jest v koncích.

. situs, is, m. 1. poloha, stavba, vý
stavnost. 2. a) usazenina, plíseň, špí
na, rez, ztuchlina; přen.zapomenutí.
b) nečinnost, nečinný klid, zahálka.

sTve(seu) 1. nebo jestliže, nebo... —li
2. sive-sive (seu-seu) buď — buď,
buď že — buď že, ať —anebo.3. td
zací nebo zda, či.

*Slávr (Scláví), orum, m. Slované.
Slávicus, Slovanicus, Slavonicus 3. slo
vanský.

smaragdus, /, m. f. smaragd.
smtlax, acis, f. (ř.] přestup, svlačec

bodlákový.
Smintheus, 7, m. příjmí Apollonovo.
Smyrna, ae, f. Smyrna; Smyrnaeus3.

smyrenský, Smyrnae?Smyrňané.
soboles, is, f. — suboles.
sobrietás, tis, f. střízlivost, *roz

vážnost.
sobrTnus, T,m. (fem. s—a, ae) bratra

nec (sestřenice).
sobrius 3. a) střízlivý, agua nepůso

bící opilosti, nox ztrávená bez pití.
b) zdrželivý, střídmý, rozvážný.

soccus, I, m. nízký střevíc herců v ko
moedii, přen. komoedie.

socer, erf, m. tchán; socerř tchán a
tchyně.

sociábilis, e družný, svorný.
sociális, e 1. družný, společenský.

2. manželský, svatební. 3. spoje
necký; bellum s—e se spojenci; so
ciália, ium, n. záležitosti spojenecké.
4. *společný, s—iter společně.

societás, atis, f. 1. společenství, spo
lečnost, spolek. 2. družstvo státních
nájemců; spolek na výboj i odboj;
*s. sanctorum obcování svatých.

—

M
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socio 1. spojovati, sdružovati, spolčo
vati; s. periculum sdíleti, sermonem
zapřísti.

socius 3. společný, sdružený, spolče
ný, spojenecký; socius, if, m. (fem.
—ia, ide) 1. druh, družka, společ
ník (i obchodní), společnice, účast
ník; manžel, manželka (s. tori).
2. spojenec.

socordia, ae, f. 1. tupost, duševní
omezenost. 2. bezstarostnost, ne
tečnost, nečinnost.

socorditer lhostejně, bezstarostně.
socors, dis (se — bez, cor) 1. ome

zený, tupý, slabomyslný.2. liknavý.
bezstarostný.

Socrates, is, m. Sokrates; adj. Sócra
ticus 3. sokratovský, s—a domus
škola, s—ae chartae literatura,
subst. Sokratovec.

socrus, iús, f. tchyně.
socularia vizsotularia.
sodalicius 3. druhů, přátel se týkající,

přátelský; s—ium, iT,n. 1. přátelství;
2. tajné sdružení nebo spolek.

sodális, is, m. f. 1. druh, společník,
přítel.2. člen sboru kněžského, člen
(tajné) společnosti.

sodalitás, dtis, f. 1. družnost, přá
telství. 2. družstvo, bratrstvo, spo
lečnost.

sódes (si audes) libo-li, přeješ-li si.
sol, sólis, m. 1. slunce, (sluneční)

světlo, paprsek, teplo;slunné místo,
výsluní; sole novo — orto, s výcho
dem slunce. 2. den; vynikající muž.
Sól, ólis, m. božstvo slunce.

soóoláciolum, 7, n. potěšeníčko.
solácium, ii, n. útěcha, potěšení;

náhrada, odškodnění.
sólamen, inis, n. útěcha.
soláris, e sluneční.
solárium, if, n. sluneční hodiny.
soldurii, orum, m. (keltsky) vojáci

galští, pánu svému věrně oddaní.
soldus 3. viz solidus.
solea, ge, f. střevíc, sandál, podešev;

S—as poscit chce odejíti, chystá se
k odchodu.

soleátus 3. sandály nosící, zženštilý.
solemnis, soóolennis viz sollemnis.
soleo, solitus sum 2. často konati, míti

ve zvyku; soleo scribere psávám a
pod.; ut (fieri) solet jak se stává,
jako obyčejně.

*soletenus, soloótenus od základů,
úplně; po zemi.

Soli, orum, m. město v Kilikil.
soliditas, tis, f. hustota, pevnost.
solido 1. pevným, tvrdým učiniti,

zhustiti, scelovati.
solidus 3. (soldus 3.) 1. hustý, pevný,

tuhý, tvrdý, massivní; s—um, 7, n.
pevná, tvrdá půda; bezpečí. 2. celý,
úplný annus, dies; s—um, T, n. celá
summa. 3. trvalý, skutečný, pravý:
gloria.

soli-ferreum, sólistimus viz solli—.
solitárius 3. osamělý, samotářský;

někdy = sólus.
solitado, inis, f. samota, osamělost,

opuštěnost, pustina.
solitus 3. obvyklý, obyčejný; s—um,

T, n. obyčej, zvyk.
solium, iř, n. 1. sedadlo, stolek,

křeslo, trůn; říše, královská moc.
2. koupací vana, rakev j. sarkofág.

soli-vagus 3. o samotě bloudící; jedi
ný, jednostranný.

sollemnis, e (sollus, annus) každo
ročně se vracející, výroční; obvyklý,
slavnostní; sollemne,is, n.1.slavnost,
bohoslužba. 2. obět, žertva. 3. bla
hopřání. 4. zvyk, obyčej; sollemniter
slavnostně.

*sollemnitás, dtis, f. — sollemne n.
sollers, ertis důmyslný, důvtipný;

znalý, zručný, obratný.
sollertia, de, f. umělost, obratnost,

zručnost, vynalézavost.
soHicitátio, onis, f. pobuřování, po

pouzení.
tsollicitátor, oris, m. pobuřovatel,

svůdce.
sollicité s úzkostlivou pečlivostí.
sollicito 1. a) mocně v pohyb uvá

děti, hýbati; s. humum ferro orati.
b) znepokojovati, rušitl, starost
působiti. c) rozčiliti, popuditi, po
bouřiti, vybízeti, vábiti.

sollicitůdo, inis, f. rozčilení, neklid,
nepokoj; starost.

sollicitus 3. a) prudce hnaný, roz
bouřený, rozvlněný. b) neklidný,
znepokojený, mající starost, zkor
moucený, úzkostlivý, bázlivý. c) akt.
neklid, starosti působící, znepoko
jující.

solli-ferreum, 7, n. střela celá že
lézná.
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soll-istimum tripudium příznivé zna
mení ze žraní posvátných kuřat.

sollus 3. úplný, celý.
Solo (Solón), Gnis, m. státník athén

ský, 7. 6. st. př. Kr
soólor 1. těšiti, po—, dodávatíútéchy,

zmužilosti; útěchou mírniti, snesi
telným činiti, tišiti.

solotenus = soletenus.
solstitiális, e letnímu slunovratu ná

ležející, letní; s. dies nejdelší, nox
nejkratší, orbis obratník raka, —e
tempus střed léta.

sol-stitium, iř, n. (sol,sisto)slunovrat
(letní); letní vedro.

1. solum, 7, n. 1. půda, základ, dno,
spodek, podlaha. 2. chodidlo, pod
ložka; půda = země; pozemek. solo
algd aeguare se zemí srovnati; 3.
klenba nebeská; s. patriae, natale
rodná půda; s. mutare vystěhovati
se.

2. sólum přísl. pouze, toliko, jen;
sóolummodo= sólum.

solus 3. a) (samo)jediný, sám, pouhý;
doplňk. pouze, jen. b) osamělý,
opuštěný, pustý.

solitió, onis, f. rozvázání, uvolnění;
zaplacení (dávky); *roztok.

solůtus 3. a) volný, nespoutaný, roz
vázaný, nenucený; verba s—a modis,
oratio soluta řeč nevázaná, s. somno
rozespalý; volný = prostý, zbavený
čeho (a) re. b) uvolněný = bez
uzdný, nevázaný; mírný.

solvě,solvi, solůtum3.: 1.a) rozvázati,
od—, uvolniti, rozluštiti, otevříti,
rozvinouti, pout zprostiti, capillos
rozpustiti; loď odvázati, s lodí od
raziti (navem, ratem). b) zaplatiti,
nahraditi, vota splniti; poenas capite
s. odpykati životem, solvendo non
esse nemoci zaplatiti. c) zbaviti,
zprostiti se luctu, osvoboditi od ně
čeho (re). 2. a) zbořiti, pontem
strhnouti, zničíti, rušiti; v pass. roz
plývati se, táti. b) uvolniti, zeslabiti,
učiniti mdlým, chabým; v pass.
chabnouti, morte zemříti; solutus
3. mdlý, malátný. c) rozluštiti car
mina; d) zapuditi, zahnati, odložiti,
zrušiti, upustiti od něčeho obsidio
nem.

Solymus, ř, m. Trojan; Solymř,órum,
m. praobyvatelé Lykie.

tsomniátor, čris, m. snílek,
somniculosus 3. ospalý.
somni-fer, a, um, uspávající, smrtící.
somnió 1. sníti, blouzniti.
somnium, iř, n. sen, snění, vidina

ve snu; přen. planá domněnka.
somnus, 7,m. 1. spánek; s—um capere

usnouti, s—0 solvi probuditi se,
somno se dare uložiti se ke spánku;
in somnis, per somnum ve snách (snu).
2. přen. noc, smrt; ospalost, lenost

sonabilis, e — sonans, anťis zvučný.
sonáx, dcis = sonabilis.
soni-pés, edis, m. kůň, oř.
sonitus, us, m. zvuk; praskot, šumot,

dupot, hřmění.
sono, uf, itum (sondtůrus) 1. a) zvuk

vydávati, zvučeti, zníti; ozývati se,
rozléhati se něčím; drnčeti, duněti,
hučeti, syčeti, praskati, mluviti,
zpívati. b) opěvati bella; hlásati, ve
lebiti atavos. c) znamenati.

sonor, Oris, m. zvuk, hluk, šumot,
ryk, řinkot a pod.

sonoórus 3. zvučný, zvučící, šumící,
hučící a pod.

Sons, sontis vinný, trestný; subst, m.
vinník.

sonus, I, m. 1. zvuk, Hlahol; 2. lidský
zvuk, hlas, slovu, reč. zpěv, vý
slovnost.

sophisma, atis, n. klamný, sofistický
úsudek.,

sophistěs (—a), ae, m. [ř.] 1. učitel
moudrosti a výmluvnosti, sofista.
2. povrchní mluvka.

sophisticus 3. sofistický;
podvodný.

*sophistria, ge, f. zchytralost.
Sophocles, is, m. básník Sofokles.

Sophoclěus3. sofokleovský.
tsophos moudře, znamenitě.
soópič 4. a) uspati, omráčiti, omámiti.

b) ukonejšiti; sopitus ignis vyhaslý.
sopor, oris, m. tvrdý spánek, omá

mení, ospalost, uspávající nápoj.
sopori-fer, a, um uspávající.
sopóro 1. uspati.
soporus 3. ospalý.
Soracte, is, n. hora v Etrurii.
sorbeó, uř — 2. srkati, střebati, po

hicovati.
Tsorbilis, e srkatelný, k srkání; s—e

ovum vejce syrové neb vařené na
měkko.

*klamný,



tsorbitio

tsorbitió, onis, f. srkání, doušek.
sorbum, 7, n. plod stromu břeku.
sordeč, uř — 2. býti špinavý, zdáti

se nepatrným, sprostým,
sordes, is, f. (obyč. v plur. —es, ium,

f.) 1. nečistota, špína; špinavý n.
smuteční šat, smutek, 2. špinavost,
hamižnost, špinavéjednání, sprosto
ta, vyvrhel.

sorděescó, sorduř — 3, špinavým se
stávati,

sordidátus 3. ve špinavý n. smuteční
šat oděný, špinavý.

sordidus 3.: 1. tmavý, špinavý, ne
čistý, potřísněný, otrhaný. 2. špi
navý povahou, lakotný. 3. bezvý
znamný, (s)prostý, nevzdělaný. 4.
potupný, nečestný, hanebný.

sóoritas, ae, m. [ř.] (klamný) závěr
řetězového úsudku.

soror, oris, f. sestra, přítelkyně,
družka; sorores doctae musy, s—es
triplices sudičky.

sorori-cida, de,
sestry.

sororius 3. sesterský.
sors, sortis, f. 1. los, losovací kamé

nek, losování; sortem ducere los
táhnouti, extra sortem mimo (bez)
losování. 2. výrok věštírny, věštba.
3. práce, povinnost, úřad losem
přidělený. 4. úděl, osud, životní
osud; stav, pořadí, podíl na něčem,
účast. 5. část, jistina.

sorti-legus 3. věštecký; subst. m.
věštec; s—a, ae, f. věštkyně.

sortior 4. a) losovati, algd o něco,
losem dostati, provinciamvylosovati.
b) dostati, vyvoliti si, rozděliti si.

sortitió, onis,f. losování o něco (gen:)
sortitor, óris, m. losovatel.
1. sortitus 3. vylosovaný, rozdělený;

sortito přísl. losem, osudem.
2. sortitus, ds, m. los, losování.sospes,itiszdráv,© neporušený,

šťastný, příznivý.
sospita, ae, f. zachranitelka.
*sospitas, atis, f. záchrana, spása.
*gospitátor, óris, m. zachránce.
sospito 1. chrániti, zachovati.
soter, eris, m. [ř.] zachránce, spasitel.
*sotular, is, n., obyč. v plur. sotularia,

ium, n. střevíce, obuv, boty; plur.
i sotulares, ium.

Sp. zkratek Spurius.

m. (caedo) vrah
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spádrx, /cis, m. [ř.] ulomená datlová
větev s plody; adj. hnědočervený.

spadě, ónis, m. [ř.] kleštěnec.
spargě, sř, sum 3.: 1. trousiti, sypati;

házeti, metati tela; síti, kropiti, stří
kati, na—, animos in Corpora vštípiti,
vložiti. 2. rozšířiti, rozptýliti, roz
trousiti. 3. posypati, povléci, po
kropiti, zalíti, porůstati. 4. rozdě
Jiti, roztrhnouti, promarniti.

sparsus 3. a) rozptýlený, rozházený.
b) skvrnitý, pestrý.

Sparta, ae (Spartě, es) f. [ř.] Sparta;
Spartanus 3. spartský. Spartiatěs, ae,
m. Sparťan, adj. spartský.

spartum, T, n. [ř.] kavil, travnatá
rostlina, z jejíchž vláken pléteny
košíky a j.

sparus, i, m. zakřivený oštěp lovecký.
spatha, ae, f. [ř.] široká dvojsečná

šavle bez špice.
spatior 1. a) procházeti se, kráčeti.

b) šířiti se, prostírati se.
spatičsus 3. prostorný, veliký, roz

sáhlý. dlouhý, dlouho trvající.
spatium, if, n. 1. (volný) prostor,

místo; rozměr, délka, velikost.
2. vzdálenost, mezera; deguo s—5
abesse ab — — stejně býti vzdálen
od... 3. cesta, procházka. 4. závo
diště, rejdiště; běh, s. corripere běh
zrychliti; oběh, dráha. 5. čas. doba,
čas, (dlouhé) trvání, chvíle, lhůta,
s. tridui třídenní. 5. míra, měřítko.

*spatula, ae, f. větev palmová; lo
patka, plece.

tspeciális, e obzvláštní, cenný.
species, ej, f. 1. a) pohled, vzhled,

vzezření; prima s—č na první
pohled, ad speciem na pohled, in
speciem na způsob. b) zjev, zevněj
šek, podoba, postava, krásný zjev,
krása, nádhera, lesk, jas — klamný
zjev, přelud, vidina, zdání, vnější
nátěr, záminka — napodobenýzjev,
obraz, socha. 2. představa, pojem,
idea; vzor, ideál viri boni; druh (na
proti rodu; zvláštní případ; speci“
pod záminkou; *utriusgue speci
(sub u—ague specie) podobojí.

*specificum pondus specifická váha.
specillum, 7, n. sonda k ohledání

ran.
specimen, inis, n. 1. ukázka, příklad,

znak, důkaz. 2. vzor, ideál.
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tspecič, spicio, spexr, spectum 3. =
specto 1.

specičsus 3. krásný, úhledný, skvělý,
nádherný, oslňující.

spectábilis, e 1. viditelný. 2. skvělý,
nádherný, obdivuhodný; *urozený,
vynikající (i titul).

spectáculum, T, n. 1. hlediště, se
dadlo, tribuna v divadle. 2. divadlo
—=podívaná; hra, představení diva
delní.

spectatič, čnis, f. 1. patření, pohlí
žení, pohled. 2. zkoumání, zkouška.

spectátor,oris,m. divák,pozorovatel,
posuzovatel.

spectátrix, Icis, f. pozorovatelka.
spectátus 3. a) vyzkoušený, osvěd

čený. b) vážený, slavný.
spectič, onis,f. pozorováníaugurské;

právo konati auspicie.
"spectěo 1. a) dívati se, pohlížeti na

něco, přihlížeti něčemu ludos. b)
hleděti, míti zření k něčemu, dbáti
něčeho verba, ad virtutem. c) zkou
mati; zkoušeti, posuzovati aurum,
philosophos. d) hleděti dosíci, vy
hledávati něčeho, mysliti nač fugam.
e) směřovati někam alič, týkati se.
něčeho ořatio spectat ad..., kloniti
se ad vim, býti obrácen k něčemu
ad orientem solem.

spectrum, ř, n. obraz, představa.
1. specula, ae, f. hlídka, strážnice,

vyvýšené místo.
2. spěcula, ae, f. (spes) jiskřička na

děje.
*speculábilia, um, n. schopnosti po

znávací, badavé.
speculábundus 3. číhající, na číhané.
*speculátič, onis, f. pátrání, zkou

mání.
*speculátřvus 3. badavý, zkoumavý,

teoretický.
speculátor, oris, m. slidič, vyzvědač;

v plur. i vojíni tělesné stráže císař
ské (300 poddůstojníků).

speculátěrius 3. výzvědný.
speculátrix, řcis, f. vyzvědačka.
speculor 1. a) pátrati, rozhlížeti se;

b) slíditi, vyzvídati, zkoumati; spe
culandi causa na výzvědy.

speculum, I, n. zrcadlo; věrný obraz.
specus, is, m. jeskyně, propast, roz

sedlina, otvor.
spelaeum, F, n. [ř.] jeskyně, doupě.

spělunca, ae, f. jeskyně, doupě; S—a
villa Tiberiova a Terraciny.

Sperchěus (—Tus, —eos), 7, m. řeka
v Thessalii; Sperchéis, idis sperchej
ský; Sperchloniděs, ae, m. obyvatel
Spercheia.

sperně, sprčvi, sprétum 3. a) oddělo
vati, oddalovati. b) nevšímati si,
pohrdati, opovrhovati algm; sper
nendus 3. hodný opovržení.

spěrč 1. (spes) 1. doufati; bene ve
věci dobré; naději skládati v někoho
de aliguo; spěráta, orum, n. naděje.
2. očekávati; báti se deos; bene spe
rare míti dobrou naději.

spěs, spef, f. naděje, vyhlídka do bu
doucna; spe celerius nad očekávání
rychleji; contra spem proti nadání,
spem fallere naděje nesplniti, spes
novandi naděje na převrat.

sphaera, ae, f. [ř.] koule, báň ne
beská, dráha kruhová.

*gphaericus /ibellus učebnice základů
o nebeské mechanice.

sphaeristerium, iT,n. [ř.] míčovna.
tsphaeromachia, ae, f. pěstní zápas

se železnými kulemi potaženými
koží.

sphinx, ingis, f. sfinx.
spíca, ae, f. — splcum, T, n. 1. klas

obilní; s. aflií stroužek česneku.
2. hvězda v souhvězdí Panny.

spiceus 3. z klasů, obilní. *barvy
klasů.

spiculum, 7, n. špice, bodec, osten,
šíp, oštěp.

spicum viz spica.
spina, ae, f. 1. trn, šípek, osten.

2. (rybí) páteř, žáda, hřbet; přen.
osten starostí, v řečn. „„háček“'.

spínětum, 7, n. plot z trní.
spineus 3. trnový, z trní.
spíněsus 3. trnovitý, pichlavý; sple

titý.
spintria, ae, m. druh necudných

mužů za Tiberia.
spinus, i, f. trnka (keř).
spíra, ae, f. [ř.] závit, spirála.
spřrábilis, e 1. dýchatelný, plynný,

vzdušný. 2. životodárný.
spiráculum, 7, n. průduch.
spirámentum, 7, n. 1. oddechování,

pausa mezi oddechy. 2. průduch.
*spřrátio, ónis, f. dýchání.
*spřrituális, e duchovní, duševní;
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s—ia, ium, n. věci, poměry du
chovní.

spiritus, s, m. 1. vzduch, vánek,
vání. 2. dech, vzdech; s—um trahere,
duceré dýchati; ultimum spiritum
agere býti v posledním tažení.
3. duch, život. 4. nadšení, vzlet,
zmužilost, sebevědomí. 5. pýcha,
hrdost, zpupnost. 6. *spiritus vini
líh, alkohol.

spíróo 1. a) dýchati, váti, (o)vanouti;
vříti, syčeti. b) přech. vydechovati
něco, dýchati něčím frigora, amores;
s.tragicum dýchati tragickým ohněm
usilovati o něco, toužiti po něčem,
s. tribunatum, maiora.

fspissámentum, F, n. ucpávka.
tspissitůdo,inis,f.nakupení, hustota.
spisso 1. zhustiti, v pass. zhoustnouti.
spissus 3. a) zhuštěný, hustý, hustě

obsazený; *tlustý, silný. b) zdlou
havý, pracný.

splendeo, u? —2. lesknouti se, zářiti,
krásou se skvíti.

splendesco, splenduř—3. zaskvíti se,
nabýti lesku.

splendidus 3. a) lesklý, třpytný, zá
řící, skvící se. b) skvělý, nádherný,
slavný, vynikající, vzácný, vox jasný.

splendor, óris, m. 1. lesk, třpyt.
2. nádhera, jasnost, zvučnost, zna
menitost.

isplěněticus 3. nemocný slezinou;
*zádumčivý, vrtošivý.

spoliátio, onis, f. loupení, plenění;
zbavení consulatůs.

spoliátor, oris, m. plenitel, lupič.
spoliátrix, 7cis,f. plenitelka, lupička.
spolio 1. a) šatu zbaviti, svléci. b) o

loupiti, vy—, drancovati, pleniti
(algm re).

spolium, iř, n. obyč. plur. s—a, orum.
1. zbroj, odění nepříteli odňaté.
2. stažená kůže zvířecí. 3. kořist,
lup.

sponda, ae, f. dřevěný spodek lehát
ka; pohovka, lehátko.

spondeo, spopondř, sponsum2.: 1. slav
ně slíbiti, připověděti, zavázati se
něčím; sp. pro alguo zaručiti se za
někoho; zaslíbiti, zasnoubiti; sp n
sus, 7,m. snoubenec, ženich, sponsa,
ae, f. snoubenka, nevěsta; sponsum,
ř, n. věc slíbená, slib, ex 5—-3podle
ujednání. 2. předpovídati, nadíti se.

spondeus, 7, m. [ř.] spondej.
spongia, (spongea) ae, f. [ř.] houba;

měkký krunýř; korek.
sponsalis, e zásnubní; s—i , ium, n.

zasnoubení.
sponsio, onis, f. 1. slavný slib, pří

pověď, úmluva. 2. vzájemný záva
zek, záruka, sázka; sponsione algm
lacessere k sázce vyzvati, s —em vin
cere při vyhráti (o obžalovaném),
s—e condemnari při prohráti, s—e
vincere při vyhráti (o žalobci).

sponsor, oris, m. ručitel, rukojmí.
sponsus, is, m. rukojemství, ručení.
tspontáneus 3. dobrovolný, sám

o sobě.
sponte 1. po vůli.2.dobrovolně, o své

vůli, ujmě s. med, nostrd atd.; sponte
nasci divoce vyrůstati; Tspontismeae
sum jsem svým pánem.

sporta, ae, f. pletený koš; sportella,
ae, f. košíček, sportula, ae, f. dar
dávaný klientům; tdar vůbec.

spretió, onis, f. opovržení, potupa.
spretor, oris, m. pohrdač, tupič.
spiůma, de, f. pěna, usazenina.
spůměsco — — 3. pěniti se.
spůmeus 3. pěnivý, zpěněný.
spimi-fer, a um, pěnící.
spůmě 1. pěniti se.
spůmósus 3. pěnivý, zpěněný.
spuč, spu?, spůtum 3. plíti, plivati.
spurco 1. znečistiti, zaneřáditi.
spurcus 3. nečistý, špinavý.
spůtálicius 3. — spůtátilicus 3. vy

plicí hodný, ošklivý.
sputo 1. vyplíti.
spůtum, 7, n. slina.
sguáleo — — 2. a) býti špinavý,

drsný. b) býti nepořádný, nečistý,
nespořádaný, pustý.

sguálidus 3 a) drsný, neuhlazený, ne
upravený; nečistý, špinavý; ve
smutku; b) nepěstěný, pustý; o řeči:
drsný, neozdobný.

sguálor, oris, m. 1. drsnost, nečistota,
špína; smuteční šat, smutek.
pustost, nehostinnost.

sguárna, ae, f. šupina.
sguámeus 3. —sguámiger, a, um

sguámoósus 3. šupinatý, šupinami
pokrytý.

sauilla viz scilla.
*ssuba, ge, f. šuba, oděv.
Stabiae, drum, f. město v Kampanii;



stabilimen

Stabidnus 3. stabijský; S—um, n.
vila u Stabií.

stabilimen, inis, n. opora.
stabilio 4. upevniti.
stabilis, e pevný, stálý, trvalý; pádný,

vážný spondei.
stabilitás, atis, f. nepohnutost, stá

lost.
stabulor 1. míti pelech, pelešiti.
stabulum, 7,n. 1. stanoviště, bydliště,

chlév, stáj, ohrada. 2. obydlí; hospo
da, nevěstinec.

stadium, iř, n. [ř.] stadion, míra asi
600 stop.

Stagira, ae, f. Stageira, město na
Chalkidice; Stagirites, ae, m. Sta
giřan.

stagno 1. a) z břehů vystoupiti, za
plaviti. b) býti zaplaven, pod vodou.

stagnum, 7,n. 1. stojatá voda, louže,
močál, rybník, jezero, nádrž vodní.
2. tůň; voda zvolna tekoucí.

stámen, inis, n. osnova na stavu, nit
na cívce, vřeteno, tkanina, nit, nit
osudu; v plur. i struny.

statárius,iř, m. 1. herec ve veselohře;
adj. klidný (řečník). 2. vojín pevně
v řadě stojící.

statěra, ae, f. [ř.] vážky.
Statilius, /, m. říms. jméno rodové.
statim pevně, stále; hned, na místě.
statió, onis, f. 1. postoj, postavení;

stanoviště, sídlo. 2. přístav, —iště,
záliv, útočiště. 3. stráž: in s—em
succedere vystřídati stráž, s—em
agere, habere stráž konati, býti na
stráži; oddělení vojska na stráži.

Státius, 7, m. jméno římského rodu.
statívus 3. stojící, stálý; castra s—a |

stálý tábor.
1. stator, oris, m. úřední sluha v pro

vincii.
2. Stator, oris, m. příjmení Jova: Za

stavitel.
statua, ae, f. socha, sloup se sochou.
statimen, ' is, n. podklad; kostra

(lodi).
statuo, uj, útum 3.: 1. postaviti, vy

staviti, zříditi, založiti; s. algm regem
dosaditi na trůn. 2. ustanoviti, naří
diti, usnésti se, poraditi se (de re).
3. představovati, souditi; odhodlati
se, umíniti si; de se s. usmrtiti se.

statiůra, de, f. postava, vzrůst.
status, s, m. 1. postavení, postava,
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stanoviště; hostem statů movere, de
s—ů deicere vytisknouti z výhod
ného postavení. 2. stav, poměry,
okolnosti, blahobyt; *usnesení.

*statitum, 7, n. ustanovení, zřízení.
stella, ae, f. hvězda, souhvězdí; s.

crinita vlasatice, s—aeerrantes oběž
nice, inerrantes stálice.

stellátus 3. hvězdnatý;přen.zdobený,
vykládaný iaspide.

stellifer 3. hvězdnatý.
stellio, onis, f. bleskavec (ještěrka).
stello 1. part. stěllans, antis hvězd

natý, zářící.
stellula, ae, f. hvězdička.
Tstemma, atis, n. rodokmen,

sloupnost.
stercus, I, m. hnůj, mrva, smetí.
sterilis, e 1. neplodný, neúrodný,

planý; neplodným činící. 2. s. amor
neopětovaná, domus bezdětný, epi
stula prázdný, pax nic nepřinášející.

sterilitás, dtis, f. neplodnost, ne
úrodnost.

sternáx, dcis shazující (eguus).
sterno, strávř, stratum 3.: 1. a) pro

stříti, pontem postaviti; rozkládatí,
natahovati, povaliti, poraziti acies,
hostes; stratus 3. rozložený, ležící.
b) s. moenia bořiti; v pass. padati,
klesati. c) rovnati, hladiti, dlážditi,
stráta (via) ulice. 2. posypati, po
krýti, eguumsedlati;strátum, ř, n.
a) koberec, poduška, lože, přikrýv
ka. b) sedlo.

sternimentum, 7, n. kýchnutí, ký
chání.

sternuo,uř —3 kýchati,zvl. nadobré
znamení.

sterniutámentum, =
mentum.

Tsternůto 1. kýchati; frkati.
sterto, uř — 3. chrápati.
Sthenelus,7.m,1.syn Kapaneůvpřed

Trojou. 2. král ligurský. 3. syn Per
seův, otec Eurystheův. Sthenelěius
3. Schenelův. Stheneleis (idis) vo
lucris labuť.

stigmatias, ae, m. (ř.) otrok zna
menaný.

stilla, ae, f. kapka.
stilli-cidium, i7, n. (cado) padání ka

pek, voda z okapu, okap.
stillo 1. kapati, mokvati; nechati ka

nouti.

po

sternu
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tilus, 7, m. 1. šplčatý kolík, pisadlo,
rydlo; s—um vertere opraviti, po
změniti. 2. psaní, opisování; způ
sob psaní, sloh; *písemné ustano
vení.

Stimula, ae, bohyně Bakchanalií(Se
mele).

stimulátič, ónis, f. popud, podnět.
stimulóo 1. a) ostnem bodati, přen.

podněcovati, pobádati. b) trápiti,
znepokojovati.

stimulus, 7, m. 1. špičatý kolík;
2. osten, bodec (otka). 3. osten =
věc působící nepokoj, bolest, po
bídku; alci £—os admovere někoho
pobídnouti.

stinguó — — 3. uhasiti; píchati.
stipátió, onis, f. průvod, doprovod.
stipátor, óris, m. průvodce, v plur.

průvod, družina,
stípendiárius 3. poplatný, námezdný,

s. miles žoldnéř.
stipendium, iř, n. (stips, pendere)

1. plat, žold, mzda; s—a merere ko
nati službu vojenskou. 2. vojenská
služba; s—a facere, conficere, eme
reri vysloužiti u vojska; s—a facere
pedibus, eguis sloužiti u pěchoty,
u jízdy;rok voj.služby, polní tažení.
3. daň, poplatek, trest, pokuta.

stipes, itis, m. 1.kmen,peň, strom.
2. kůl, kyj. 3. nadávka: klacek,
pařez.

stípo 1. a) hromaditi, cpáti, natlačiti,
namačkati. b) v hustém davu pro
vázeti, obklopiti.

stips, stipis, f. malý peníz, malý dar,
almužna.

stipula, ae, f. stéblo, sláma, stonek.
stipulátič, onis,f. ústní závazek,slib,

ruky dání; dlužní úpis(?).
tstipulátor, oris, m. kdo si dá dáti

formální slib, stipulant; věřitel.
stipulor 1. ústně si slíbiti, zaručiti.
stiria, de, f. rampouch.
stirpitus přísl. (stirps) z kořene, na

dobro.
stirps, stirpis, f. (m.) 1. kmen, peň,

oddenek, rostlina; ex stirpe z ko
řene. 2. kmen, rod, původ; poto
mek. 3. kořen, původ, počátek.

stiva, ae, f. kleč u pluhu.
stlis viz lis.
sto, stare, stetř, statůrus 1. státi. a)

státi pevně, ve zbrani, v boji odo.
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lati, vydržeti; na kotvách státi, býci
zakotven; strmětl,trčeti; comaeste
terunt zježily se, caelum pulvere stat
jest plno; o ceně: státi, býti zač,
parvo (za málo, za malou cenu),
centum talentis (za), victoria multo
sanguine stetit stálo mnoho krve.
b) stare ab (cum) alguo při někom
státi, býti něčím přivržencem; zá
viseti na někom (per algm), býti
něčí vinou, v něčí moci. 2. klidně
státi, zastaviti se, uváznouti; pugna
stat bitva trvá, vázne; virtus stat
pro mestatečnost je v můj prospěch.
3. státi, pevně trvati sententia stat,
trvati neporušen, v plné síle, v plat
nosti; trvati, setrvati na něčem de
creto, in fide; eo statur trvá se na
tom; býti rozhodnut, určen.

stoicus 3. stoický, subst. m. stoik;
Stóicum, 7, n. zásada stoická; v plur.
stolcká filosofie.

stola, ae, f. [ř.] dlouhý vrchní šat
ženský; *kněžská štola.

tstolátus 3. stolou oděný.
stolidus 3. pošetilý, hloupý.
tstoló, onis, m. parasitní výhonek,

odnož.
stomachor 1. zlobiti se, horšiti se,

hádati se.
stomachósus 3. mrzutý, nevrlý, po

drážděný.
stomachus, ř, m. 1. jícen, hltan, ža

ludek.2. vkus; nevrlost, zlost, hněv;
S—um alci movere hněv vzbuditi.

storea (storia), ae, f. rohož-ka.
strabo, nis, m. [ř.] šilhavý.
strágěs, is, f. (sterno) 1. padání,

stržení, zboření, zpustošení, po
bití, porážka. 2. hromada věcí po
valených, snesených.

strágulus 3. pokrývací; s—um, T,
pokrývka.

strámen, inis, n. stlaní, sláma.
strámentum, 7, n. 1. stelivo, stlaní,

sláma; v plur. i došky, otýpky. 2. po
krývka koňská, sedlo.

stramineus 3.slaměný,slamou krytý.
strangulo 1. zardousiti, uškrtiti;

trápiti, trýzniti.
strangůria, ae, f. řezavka.
*strátum, 7, n. vrstva.
tstréna, ae, f. novoročné.
strenuitás, dtis, f. horlivost, čínnost,

ráznost.
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strenuus 3.: 1. silný, mohutný.2. ráz
ný, odhodlaný, činný, přičinlivý.
3. nepokojný.

strepito 1. hřmotiti, hlučeti.
strepitus, is, m. hřmot, šumot,

praskot, ryk, skřípot a pod. zvuky.
strepo, uř, itůrus 3. hlučeti, šuměti,

praskati, lomoziti, drnčeti, hlaho
liti, skřípati, ozývati se a j.

strictim (stringo) povrchně, zběžně,
všeobecně, krátce.

strictúra, ae, f. kalení železa, roz
tavené železo.

strictus 3. napjatý, těsný;
přísný.

strideo 2. —strido, stridř —3. syčeti,
svištěti, pištěti, skřípati, šuměti,
bzučeti a pod.

stridor, oris, m. ostrý zvuk, svištění,
pištění, praskot, vrzání, řinčení,
pískot a j.

stridulus 3. pištící, svištící, vrzající.
strigilis, is, f. hřebelec, škrabátko;

přen. koupání.
tstrigó 1. zastaviti se, odpočinouti.
strigosus 3. hubený, suchý.
stringo, nxi, ctum 3. a) škrábnouti,

zlehka se dotknouti, lehce zraniti,
odříti, poškoditi; otrhati, ořezávati,
gladium tasiti. b) stahovati, u—,
zadrhnouti.

strix, igis, f. sova, výr; upír.
stropha, age,f. [ř.] provaz, smyčka;

léčka.
Strophades, um, f. dva ostrůvky

v moři ionském.
strophium, iř, n. [ř.] podprsenka.
Strophius, iř, m. král focký, otec

Pyladův.
*strictio, onis, f. = structura.
strůctor, oris, m. stavební dělník.
strůctůra, ae, f. stavba, *zdivo; na

kupení, složení; v plur. doly.
strues, is, f. hromada, hranice (dříví).
strůma, ae, f. tlustý krk, krtice.
struo, striixi, strůctum 3. a) klásti na

sebe, skládati, kupiti; spojovati, se
stavovati, zřizovati, stavěti, hoto
viti. b) přen. osnovati, strojiti, za
mýšleti, působiti.

*strůthio, onis, m. pštros.
Stryým6, onis, m. řeka mezi Makedo

nií a Thrákií; Strymonius 3. strymon
ský. Strýmonis, idis, f. Amazonka.

*stuba, ae, f. světnice.

túzký,

studeó, uř — 2. alci (rei) 1. něčím
se zabývati, něčemu se oddávati.
2. usilovati, snažiti se o něco (rebus
novis o převrat), studovati. 3. ně
komu přáti, býti mu oddán, býti
jeho přivržencem.

studiósus 3. a) horlivý, snaživý,
pečlivý, dbalý; dychtivý, milovný
něčeho, vyhledávající, s. venandi,
nemorum. 2. vědění chtivý, učený.
3. nakloněný, oddaný někomu, něčí
stoupenec, s. nobilitatis. *4. studu
jící, m. student.

studium, iř, n. 1. snaha, úsilí, horli
vost; s. pugnandi bojechtivost,
guagestůsziskuchtivost; vůbec chti
vost, snaha, žádost; zájem pro něco,
záliba v něčem, s. rerum rusticarum;
studio (abl.) úmyslně, horlivě, usi
lovně. 2. přízeň, náklonnost, od
danost, strana, stranictví; s. rei
publicae láska k vlasti, vlastenectví;
s. atgue odium stranické záští; sine
ira et s—3nestranně. 3. oblíbené za
městnání, zábava; vědecká činnost,
snaha, věda, umění, básnictví, stu
dium vůbec; s—a humanitatis et
litterarum snahy vzdělávací a umě
lecké. 4. ta studiis (libertus) ta
jemník pro osvětové záležitosti.

stultitia, ae, f. hloupost, pošetilost.
stultus 3. hloupý, pošetilý; subst. m.

pošetilec, hlupák.
stupe-facio, feci, factum 3. (pass.

—fi5) omámiti, ohlušiti, zaraziti,
smyslů zbaviti; stupefactus 3. užaslý,
ohromený.

stupeo, uř — 2. a) (z)trnouti, býti
nehybný, nehýbati se, váznouti.
b) žasnouti, diviti se, s úžasem
patřiti.

stupiditás,atis,f. hloupost,pitomost.
stupidus 3. hloupý, pitomý; zaražený,

amámený.
stupor, oris, m. ztrnulost, bezcitnost,

úžas, zaraženost, tupost; pitomec.
stuppa, ae, f. [ř.] koudel.
stuppeus 3. z koudele, lněný.
stupróo 1. znásilniti, zneuctíti.
stuprum, i, n. znásilnění, zneuctění,

smilstvo.
fsturnus, 7, m. špaček.
Stymphalus,ř, m. jezero, řeka, město

v Arkadii; Stymphalis, idis, f. stym
falská.
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Styx, ygis, f. [ř.] řeka podsvětní (při
níž bohové přísahali), podsvětí;
přen. jedovatý pramen; adj. Stygius
3. styžský, podsvětní; přen. smrto
nosný, neblahý, hrozný.

Suáda, ae, f. — Suddela, ae, f. bo
hyně přemluvy, výmluvnost.

suádeo, sř, sum 2. raditi, vybízeti,
doporučovati, navrhovati; přemlou
vati, přesvědčiti alci; s. sibi pře
svědčiti se (— persuadere).

suásio, onis, f. rada, doporučování,
řeč doporučovací.

suásor, oris, m. rádce, přímluvce.
suásóori s 3. radící, přemlouvající.
suávi-loguens, entis sladce mluvící.
suávior. sudviolumviz sdvior, saviolum.
suávis, e sladký, lahodný, libý, roz

tomilý.
suávitás, ótis, f. sladkost, lahodnost,

libost, roztomilost; libý požitek.
sub před!.1.sabl.a) míst. pod; vespod

něčeho; s. divo pod širým nebem,
s. sole ve sluneční záři, s. armis ve
zbroji; s. corondvendere do otroctví;
s. castris vagari (pod) před táborem,
s. sinistra na levé straně, s. ictu teli
na dostřel; sub antro v jeskyni, pod,
sub templo, pectore a j.; zcela blízko,
v patách. b) přen. s. dicione esse
pod mocí, v moci; s.Ťasone za vedení
| —ova, 5. love pod vládou |—ovou;
s. oculis před zraky, s. hoc casu v ta
kovém postavení, s. imagine v po
době. c) čas. s. nocte za noci, v noci,
s. eodem tempore touže dobou, s.
morte před samou smrtí. 2. s akus.
a) míst. „„pod““ při slovesech po
bybu: sub iugum mittere, sub montem
(na úpatí hory) succedere, venire .s.
ictum na dostřel, s. ora na oči; přen.
s. imperium cadere dostati se pod
vládu. b) čas. krátce před n. po:
sub ipsum funus před smrtí, s. lucem
na úsvitě, s. noctem na noc, sub hoc
na to.

sub-absurdus 3. trochu nevhodný.
sub-acciiso 1. trochu kárati.
sub-agrestis, e trochu selský.
sub-aláris, e pod pažím nošený,

skrytý.
*subamaáriusculus 3.

hořklý.
sub-amárus 3. nahořklý, natrpklý.
sub-arroganter poněkud domýšlivě.

trochu na

sub-ausculto 1. tajně naslouchati.
sub-centurio, onis, m. podsetník.
sub-ci... vizsucci...
*subcitrinus 3. nažloutlý.
sub-contumeliose trochu potupně.
sub-crispus 3. trochu kadeřavý.
sub-cumbó viz succumbó.
sub-debilitátus 3. trochu oslabený,

malomyslný.
*subdecolor, oris málo barvitý.
sub-deficiens, entis stále umdlévající,

zemdlený.
sub-difficilis, e trochu nesnadný.
sub-diffido — 3. trochu nedůvěřo

vati.
sub-ditívus 3. podvržený, zakuklený,

nepravý.
sub-do, didř, ditum 3.: 1. podstrčiti;

vložiti do něčeho colla vinculis; s.
eguocalcaria bodnouti koně, s. caput
fonti pohroužiti do..., s. stimulos
animo, ingenio popíchnouti, povzbu
titi, s. spiritus alci hrdosti dodati;
tpřipojiti (dále vzadu), vydati na
něco. 2. podrobiti; dosaditi, na
strčiti; *subditus 3. poddaný.sub-dolus3..Istivý,| potměšilý,
zchytralý, úskočný.

sub-dubitó 1. trochu pochybovati.
sub-důico, důxř, ductum 3.: 1. (vzhůru)

vytáhnauti naves, puppes, classem
in aridum; svinouti vela, carbasa.
2. zezpod vytrhnouti, odtáhnouti
(tajně) odváděti, vzíti, ensem capiti;
odníti, tajně vzíti, vzdáliti; se s.,
pass. ztráceti se, uhnouti se, vy
hnouti se. 3. a) odvésti ex media
acie; zavésti, postaviti in primam
aciem. b) vypočítati, uvážiti; initá
subductague ratione po zralé úvaze.
4. *podložiti, podšíti; odčítati.

sub-ductio, onis, f. vytažení na břeh.
sub-ductus 3. vzdálený.
tsubdulcis, e nasládlý.
sub-edo, čdř, €sum 3. podhlodati.
sub-eo, Fre, iř, (řvř),itum 1. vstoupiti,

vcházeti pod (na něco, do něčeho
tectum; vzíti na sebe onus dorsó, pe
ricula podstupovati, labores; snášeti,
(s—) trpěti, podrobiti se poenam.
2. vzhůru jíti (zdola), vystupovati,
vzestupovati (collem na vrch);jíti
plouti proti proudu adverso amne;
vzcházeti, vyrůstati subit silva. 3. při
stoupiti, přiblížici se, přitrhnouti
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portae, aď urbem; útočiti muros,
omývati (o moři) Ciliciam. 4. na
padnouti, přepadnouti, při—, na
mysl přijítl. 5. jíti za někým, ná
sledovati; vystřídati, nastoupiti in
eorum locum.

súber, eris, n.
*lýčí, lýko.

subf..., subg.. viz suff, sugg
Tsubflavus 3. nažloutlý.
sub-horridus 3. trochu drsný.
sub-iaceo, uř —2. vespod, pod něčím

ležeti.
sub-icio, iécř, iectum 3.: 1. a) pod

něco hoditi, postaviti, podložiti,

korkový dub, korek,
N

strkati, legionescastris vedle tábora
postaviti; subiecto igni torrere na
ohni; s.algdoculis učiniti viditelným,
se s. (locis) zdola se blí“iti. b) přen.
podmaniti, podrobiti, podříditi,
fatum pedibus nedbati osudu; secu
ribus subiectus podléhající moci kon
sulské; vystaviti (na prodej), vydati
(v šanc), s. voci praeconis do dražby
dáti; podřaďovati, čítati k něčemu,
subiecta, rum, n. podřaděné pojmy.
2. (zdola) házeti, vysaditi in eguum,
povznésti; V pass. vystoupiti, vy
cházeti, vyrůstati. 3. podati libellum,
poskytnouti consilium, vnuknouti
spem a pod. 4. umisťovaci něco za
něčím, připojovati k něčemu; do
ložiti, podotknouti, odpovídati. 5.
podstrčiti, nastrčití; uváděti po
něčem.

subidus 3. roznícený.
sub-iectio, onis, f. postavení pod

něco, podstrčení.
sub-iectóo 1. podhazovati, vy—, pod

kládati.
subiector, óris, m. podvrhovač.
sub-iectus 3. a) pod něčím, vedle

(u) něčeho ležící, sousední; s—a,
orum, n. nížiny, údolí. b) vystavený,
v šanc vydaný, podrobený; s—i,
orum, m. poddaní. *subiectum, T, n.
podklad, podstata, podmět.

sub-igo, €g;, dctum 3. (ago) vzhůru
(n. proti proudu) hnáti; doháněti,
nutiti, podrobiti, podříditi; zpraco
vávati, vzdělávati terram; s. secures
in cote brousiti, beluam krotiti.

sub-inde hned na to, za sebou, po
sobě, často.

sub-invřsus 3. poněkud nenáviděný.
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sub-iráscor, irdtus sum 3. trochu se
hněvati; subiratus 3. trochu roz
hněván.

Tsubitáneus 3. subitus.
subitarius 3. na kvap, náhlý.
subito na kvap, náhle, ihned, bez

přípravy.
subitus 3. (subeo)náhlý, neočekávaný;

res s—a překvapení; s—um consilium
ukvapený záměr; s—um, 7, n. náhlá
událost; tsubit3 s7dere náhlým vlivem
hvězd, na místě.

*subiugó 1. podříditi, podmaniti.
sub-iungo, iunx?, iinctum 3. a) za

přáhnouti. b) připojovati, s—, sdru
žovati s něčím. c) podrobiti.

sub-labor, /apsus sum 3. a) nepozoro
vaně se přiblížiti. b) dolů (zpět)
klesnouti, padnouti.

sublátió, onis, f. povznesení.
sub-látus 3. vznášející se, zpyšnělý

hrdý.
sub-lego, legř, lectum 3. a) dole sbí

rati. b) tajně vyslechnouti. c) na.
něčí místo zvoliti.

sub-levo 1.: 1. zdvíhati, pozdvihnouti,
nad—, nadlehčiti, po—, zmírniti;
usnadniti fugam. 2. podporovati,
dodati ducha.

sublica,ae,f. kůl, trám,jehlado vody.
sublicius 3. kolový pons.
sub-ligaculum, 7, n. zástěra.
sub-ligó 1. něco přivázati, něčím se

opásati.
sublime do výše, vzhůru; ve výši,

vysoko.
sublimis, e (limen) 1. ve výši,

vzduchu se vznášející, vysoký;
abiit vznesl se do výše; do výše
strmící. 2. vznešený, slavný.

Tsublimě 1. povznésti.
sub-lůceo, xi — 2. skvíti se.
sub-lu5o, uř, útum 3. podmývati, omý

vati.
sub-liistris, e trochu světlý, šerý.
subm.. často summ...
sub-merg6, si, sum 3. ponořiti, po

topiti, v pass. utonouti.
*submersio, onis, f. ponoření.
sub-ministró 1. dodávati, po—, do

vážeti, opatřovati.
sub-(sum)-missió, onis, f.

poslušnost,poddajnost.
sub-(sum-)missus 3. a) snížený, se

hnutý, skloněný, sklopený. b) tichý,

snížení,
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mírný, skromný, pokorný; povahou
nízký; ponížený, blahosklonný.

sub-(sum-)mitt6, mísř, missum 3.:
1. a) spustiti, skloniti, snížiti; se ad
pedes s. vrhnouti se na zemi; v pass.
opadávati, nížiti se. b) povoliti v ně
čem, odložitl furorem, podrobiti,
podříditi; s. se culpae dopustiti se
vlny, s. imperium vládu přiznati.
2. tajně poslati cohortes, vystřídati
Integros defatigatis; barbam, capillos
nechati růstl, tauros pěstovatl chov.
3. zdvíhnouti, pozdvihnouti.

sub-molestus 3. trochu obtížný,
mrzutý.

sub-motor, oris, m. pořadatel.
sub-(sum-)moveč, móvř,motum2.a)

vzdáliti, odkliditi, odstraniti; za
hnati, vytisknouti, zatlačiti, odvrá
titi regem bello; z vlasti vypověděti.
b) místo dělati, lid odháněti.

*submurmuro 1. tajně hlučeti,
šeptati.

sub-miitó 1. zaměňovati.
sub-náscor, natus sum 3. dole vy

růstati.
tsubnátě 1. plouti pod něčím,
sub-necto, nexuř, nexum 3. vespod

sepnouti, při—, přivázati, spínati,
podpásati.

sub-nTxus (-nisus) 3. opírající se, po
depřený; spoléhající na něco, dů
věřující (abl.)

sub-notó, 1. podepsati, ttajně pro
zkoumati.

sub-nuba, ae, f. souložnice.
sub-nůbilus 3. trochu zamračený.
subó 1.[ř.] boukati se.
suboles, is, f. (alo) 1. dorost, potom

stvo, mládež. 2. potomek, syn.
subolesco — —3. dorůstati.
sub-orno 1. a) vystrojiti, opatřiti.

b) nastrojiti, navésti.
subp... viz supp...
sub-rancidus 3. nasmrádlý.
sub-raucus 3. trochu chraptivý.
*subregulus, 7, m. náčelník, vůdce.
sub-reémigó 1. dole veslovati.
sub-repó, psř — 3. tajně se vplížiti,

připlížiti se, moenia podlézti.
sub-rideo, sř — 2. alci (po)usmátise:

na někoho.
sub-rigó, rexI, rectum 3. vzpřímiti,

vztyčitl, dures ušimastříhati.
tsubriguus 3. zavodňovaný.

sub-ringor — — 3. trochu býti
mrzut.

sub-ripió viz surripio.
sub-rogo 1. voliti, navrhnouti k volbě

na něčí místo.
sub-rostrání, orum,m. dlažbošlapové.
tsubruber, bra, brum načervenalý.
subriifus 3. načervenalý.
sub-ruě, ruř, rutum 3. a) podrýti,

podkopatl, zbořiti. b) povaliti, zvi
klati, zničiti.

sub-riisticus 3. poněkud venkovský,
selský.

*subsannátič, ónis,f. pošklebek, po
směch; předmět posměchu.

sub-scribě, ps, ptum 3.: 1. dole na
psati, podepsati. 2. připsati, po
znamenati, zaznamenati; žalobu
spolupodepsati, podati. 3. souhlasiti
s něčím alci rei, vyhověti.

sub-scrTptio, onis, f. 1. podpis. 2. při
psání (důvodů) censorské důtky.
3. spolužaloba.

sub-scriptor, oris, m. .podpisovatel,
spolužalobce.

subsecivus 3. víz subsicivus.
sub-seco, secuř, sectum 1. ořezávati,

uštipovati.
sub-sellium, iř, n. nízká stolice, se

dadlo; v plur. soud.
sub-seguor, secitus, sum 3. a) bez

prostředně následovati, provázeti
někoho, jíti, táhnouti za někým
algm. b) k mínění se přidati, napo
dobití.

sub-sicivus 3. (seco)odříznutý, volný,
vedlejší.

sub-sideo, sedi —2. zbývati, zůstati.
subsidiárius 3. záložní, tpomocný;

s—i, Orum, m. záloha.
subsidior 1. v záloze sloužiti.
subsidium, ir, n. 1. záloha, v plur.

pomocné sbory. 2. pomoc (s—0
venire na pomoc), podpora, posila;
S—oesse pomáhati, podporovati. 3.
v plur. prostředky, pomůcky, úto
čiště.

sub-sidóo, sedi — 3.: 1. usednoutl,
sehnouti se; s. in genua sednouti na
bobek. 2. do zálohy se položiti,
číhati; pářiti se. 3. snížiti se, sesed
nouti se; opadávati undae, ulehnouti
venti. 4. usaditi se, zapadnouti.

sub-signánus 3. pod praporem slou
žící; s—7, 6rum, m. záložní sbory.
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sub-signě 1. zaznamenati, zaručiti.
subsilio, silur —4. vyskočiti, vskočiti.
sub-sisto, stitř — 3. a) zastaviti se,

stanouti, ustati, trvati, zůstávati.
b) postaviti se na odpor. c) přech.
zastavovati, napadati; *existovati.

sub-sortior 4. náhradní soudce vy
losovati.

sub-sortitio, onis, f. dodatečné vy
losování.

*subspiceus 3. nažloutlý.
substantia, de, f. (sub-sto) podstata,

obsah; *majetek, materiál, stav;
pojem.

sub-sterně, strávř, stratum 3. po
destříti, podestlati pedibus, vy—,
podložiti; podkladem učiniti.

sub-stitu6ó, uř, útum 3. postaviti pod
(za) něco; dosaditi, nastrčiti.

sub-strictus 3. stažený, úzký; vpadlý,
hubený.

sub-stringo, nxř, ctum 3. zespod při
vázati; ovázati; s. durem „„stříhati““.

sub-strictio, onis, f. podezdívka,
podval.

sub-struó, striix7, strůctum 3. pode
zdíti, dlážditi.

sub-sum, esse —1. býti, ležeti vespod
« na blízku. 2. vězeti, tajiti se v ně

čem.
sub-stus 3.(suo) podšitý, lemovaný.
sub-těmen, inis, n. (texo) útek, nit.
subter 1. přísl. zespod, spodem, na

spodu. 2. předl. s akus. pod.
subter-fugió, fůgr — 3. tajně utéci,

uniknouti.
*subterfugium, 7, n. vytáčka.
subter-lábor, lapsussum 3. a) pod

něčím téci, plynouti. b) (vespod)
uklouznouti, uniknouti.

sub-terráneus 3. podzemní.
sub-texo6, texuř, textum 3. obestříti,

zastříti; vplétati, připojiti do čeči.
subtilis, e (subtexo)1. jemný, jemné

ho vkusu, jemnocitný. 2. zevrubný,
pečlivý, důkladný, prostý, jasný.

subtilitás, tis, f. 1.jemnost, něžnost.
2. zevrubnost, důkladnost, určitost;
prostota, jednoduchost.

sub-timeo, uř—2. trochu.se báti.
*subtráctio, onis, f. odčítání.
*subtráctor, oris,m.odcizitel,zloděj.
sub-trahó, tráaxř,tráctum 3.a) zespod

vytáhnouti, od—, odstraniti, agge
rem podkopati, oculos odvrátiti. b)
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odníti, vyrvati; vynechatl, vyjmouti;
se s. unikati, straniti se.

subtus vespod, zespod.
subůcula, ae, f. spodní šat (košile).
subulcus, 7, m. pastucha vepřů.
Subůra, ae, f. římská čtvrt mezi

Caeliem a Esguilinem; Subůranus 3.
suburský.

sub-urbánitás, atis, f. blízkost města.
sub-urbánus 3. blízký městu, před

městský; s—um, 7, n. vila blízko
města, *předměstí; s—, Orum, m.
obyvatelé okolí města.

sub-urbium, iř, n. předměstí, blízké
okolí města.

sub-urgeó — — 2. těsně přihnati
ad saxa.

sub-vectiG6, onis, f. dovážení.
sub-vectó 1. dovážeti.
sub-vectus, s, m. dovoz.
sub-vehó, vexř, vectum 3. zdola na

horu (proti proudu) vézti, dovážeti;
v pass. vzhůru jeti.

sub-venič, vénř, ventum 4. a) na
pomoc přijíti. b) odpomoci, od
vrátiti.

*subventámen, inis, n. podpora.
*subventioó, onis, f. pomoc, přispění.
sub-yereor — 2. trochu se bátí.
Sub-versor, oris,m. podvratitel, ruši

tel.
sub-verto, tř, sum3. podvrátiti, vy—,

podkopati montes, k pádu přivésti;
zvrátiti, rušiti.

sub-vexus 3. šikmý, sklonitý.
sub-volo 1. vzletěti.
sub-volvo — — 3. vzhůru valiti.
suc-cedo, cessř, cessum 3.: 1. vstou

piti pod něco, do něčeho tectis,
umbrae; s. currii (dat.) dáti si za
přáhnouti; s. oneri na sebe vzíti.
2. postupovati, blížiti se, přitrhnou
ti k něčemu sub montem, ad castra,
moenibus, tumulém. 3. vzhůru stou
pati, vystupovati ad superos. 4. ná
sledovati, jíti za někým; nastoupiti
po někom, na něčí místo in regnum,
regno; někoho vystřídati alci. 5.
dařiti se.

suc-cendě, cendř, censum 3. zapáliti,
pod—, roznítiti, podnítiti.

suc-cénsečó, uř —2. nevražiti, horšití
se alci.

*succentor, oris, m. pomocník kan
torův,
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suc-cessió, onis, f. nastoupení na něčí
místo, nástupnictví; *(dobrý) prů
běh, výsledek.

successor, oris, m. nástupce, násled
ník, dědic.

successus, is, m. 1. postup, průchod,
běh. 2. zdar; v plur. zdárné činy,
události.

succidia, ae, f. slanina, uzené maso.
1. suc-cido, cidř—3. (cado) klesnouti,

padnouti.
2. suc-cido, cidř „císum3. (caedo) pod

títi, podseknouti.
suc-ciduus 3. klesající, klesavý.
suc-cingo, nxř!,netum 3. podkasati,

podpásati; opásati, zahaliti, odíti,
obklopiti; succinctus 3. opásaný,
pohotový; tsuccincte krátce.

suc-cino — — 3. (cano) přizvukovati,
hlasem doprovázeti.

suc-cipio viz suscipio.
suc-clámátio, onis, f. pokřikování,

výkřiky při něčem.
suc-clámó 1. alci pokřikovati, volati

na někoho.
suc-cresco,crévř, cretum3.podrůstati,

narůstati.
suc-cumbó, cubuř, cubitum 3. dolů

padnouti, klesati, podlehnouti; s.
animo klesnouti na mysli; oddávati
se cuivis.

suc-curro, curri, cursum 3. a) vzíti
na sebe, podstoupiti pericula. b) na
padnouti, na mysl přijíti.c) na pomoc
přijíti, pomoci; odpomoci malis.

*succursus, iis, m. pomoc.
succus viz siicus.
succussus, iis, m. otřásání, otřes.
suc-cutio, cussí, cussum (guatio) 3.

otřásati (směrem vzhůru).
súcidus 3. šťavnatý, plný šťávy.
súcinum, 7, n. jantar.
sucula, ae, f. (sus) prasátko.
súcus,, m. 1. šťáva, míza; chuť.2. síla,

duch, život. 3. lék.
sudárium, ř, n. kapesník.
tsúdátio, onis, f. potní lázeň.
tsudátrix, 7cis,f. potící se.
sudis, is, f. kůl; v plur. záseky.
sido 1. a) potiti se, vypocovati se,

býti vlhký. b) potiti, vypocovati
něco. c) namáhati se.

siidor, oris, m. pot, výpotek, námaha.
sidus 3. suchý; s—um, Tř,n. suché,

jasné počasí, pohoda.

344 suffůúror

Sueb?í, orum, m. germánští národové
(„Švábi“'). Sučbia, ae, f. Suébie;
Sueba, ae, f. Svébka; Suibicus 3.
suébský (*švábský).

suesco, sučvř,suětum 3. a) zvykati si.
b) zvykati, na— někoho něčemu;
sušvi = soleo, mám ve zvyku; suětus
3.zvyklý, obvyklý, obyčejný.

súfes, etis, m. „,soudce““, nejvyšší
úředník v Karthagině.

suffarcino 1. nacpati, vyzbrojiti.
suf-fero, ferre — — na sebe vzíti,

vytrpěti, snésti, odolati.
suf-ficio, fecr, fectum 3.: 1. zbarviti,

napustiti; oculi suffecti sanguine pod
lité. b) nahrazovati, dosazovati do
datečnou volbou: consul suffectus
dodatečně zvolený; s. milites ex
cursionibus přibrati k výpadům. 3.
poskytnouti, podávati. 4. stačiti,
dostávati se, vydržeti; býti s něco,
odolati; sufficiens, entis dostatečný,
postačující.

suf-figó, xř, xum 3. přibíti,
cruci na kříž.

suf-fimen, inis (—fimentum, 7) n.
vykuřovadlo, kadidlo.

osuf-fio 4. (fumus) vykuřovati, pod—,
kaditi; suffitus 3. zakouřený.

suf-foco 1. zardousiti, zadusiti, fame
vyhladověti.

suf-rodio, fód7, fossum 3. podkopati;
probodnouti.

suffrágátioó, onis f. doporučení, pří
mluva při volbě.

suffrágátor, oris, m. příznivec hlasu
jící pro někoho, doporučující, volič.

suffrágium, iř, n. 1. hlasování, hlas;
S—a ferre de re hlasovati o něčem,
s-——ainire' začíti hlasování, testarum
s. střepinový soud. 2. hlas, soud,
úsudek; tuo s-—opodle tvého soudu.
3. právo hlasovací. 4. *přízeň,
podpora, almužna.

suffrágor 1. hlasovati, hlasem někoho
podporovati; přimlouvati se, dopo
ručovati,

suf-fringo — — 3. vespod zlomiti,
přeraziti.

suf-fugio, fůgT, fugitirus 3. pod něco,
někam utéci.

suf-fugium, iř, n. útočiště, odpomoc.
suf-fundoó,fudř,fisum 3. podlíti, za—,

na—, napustiti. naplniti.
suffiůiror 1. tajně ukrásti, t. si získati.



suf-fuscus

suf-fuscus 3. nahnědlý.
sug-geró, gessř,gestum3.:1. podložiti,

klásti pod (za) něco. 2. doložiti,
dodati. 3. poskytovati, přinášeti.
4. nakupiti, vyvýšiti, shrnouti. 5.
*raditi, varovati.

*suggestio, onis, f. našeptávání, pře
mlouvání.

sug-gestum, 7, n. vyvýšené místo,
výstupek, tribuna řečnická, lešení;
*trůn.

sug-gestus, s. m.:tribuna, řečniště;
*trůn, *s. sacer kazatelna.

sug-gredior, gressus sum 3. tajně se
přiblížiti, napadnouti.

súgillátio, onis, f. modři
výsměch.

súgillo 1. ztlouci do modra, posmívati
se, tupiti.

sůigo, suxř, suctum 3. ssáti.
suillus 3. vepřový.
sulco 1. orati, brázditi;

po něčem mare.
sulcus, 7, m. brázda, dráha, rýha.
Suleviae (snad ze silviae) matres víly

a sudičky keltské.
sulfur, sulpur—sulphur.
Sulla, ae, m. Sulla; Sulldnus 3. Sullův;

Sullání stoupenci Sullovi.
Sulmoó, onis m. město v území Pae

lignů; Sulmonensis, e sulmonský;
S—ensšs, ium, m. Sulmoňané.

sulphur, uris, n. síra, sirný květ.
sulphureus 3. sirný.
*sulphuricus 3. sírový, sirný.
Sulpicius, a jméno říms. rodu; Sul

picidnus 3. Sulpiciův.
sultis=sř vultis.
sum, esse, fuř, futiirus 1. a) býti, t.j.

existovati, trvati, vyskytovati se;
homines, gui sunt nynější lidé, gui
fuerunt bývalí lidé; pugna fuit boj
se svedl, tumultus fuit nastal a pod.;
sunt, gui dicant někteří tvrdí; est
cur, est guod jest příčina, důvod,
proč, protože; est, ubi peccat sem
tam, někdy. b) s inf. jest možno,
dovoleno, smí se; est, ut bývá tomu
tak, stává se, že... c) býti někde,
v nějakém stavu, zdržovati se, pro
dlévati, žíti; esse ante oculos na
očích, před zrakem; esse in dere
alieno vězeti, in odio býti nenáviděn;
in eo est, ut... jest na tom, aby...,
haud procul sum, gui... málem bych;

pohana,

plouti
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spočívati v něčem, zakládati se na
něčem, in dis est jest v moci boží.
d) vskutku, opravdu býti, býti
pravda; sunt ista jest tomu tak, nihil
'horum est nic není pravda. e) s dat.
osoby==míti; est mihi res tecum
mám co jednati, fides est alci něko
mu se věří; esse a in s abl. značí
vlastnost, povahu něčí: in Ancoerat
ingenium měl povahu. f) s dat.
osoby i věci v doplňku: býti, slou
žiti k čemu, nač: esse alci impedi
mento, honori; hoc est meli jest pří
jemné; cui bono est? komujest (věc)
k prospěchu? 2. esse pouhou spo
nou: a) býti. něčím, nějakým;
auctor sum rei radím k něčemu, na
léhám na něco, parem esse rei stačiti
na něco, esse algd býti něčím vyni
kajícím, něco znamenati. b) s gen.
poss. praed. býti něčím, patřiti ně
komu, býti něčím zvykem, vlastno
stí, povinností, známkou a pod.,
někomu se sluší; est adulescentis
maiores natu vereri; c) s gen. gual.:
esse magnae auctoritatis býti vážen,
ve vážnosti, nullius momenti esse
býti bezcenný; non esse solvendo
býti insolventní, nemocí zaplatiti
dluhy. s gen. pretii: párvi sunt foris
arma mají malou cenu, esse tanti
býti, státi za tolik, guanti za kolik,
zač? a pod. d) s abl. gual. bellum
vari victorid fuit vedla se se střída
vým štěstím; s předložkami: sub eodem
iure esse míti totéž právo, esse in
magistratu zastávati úřad, in mani
mihi est jest mi nasnadě.e)týkati se,
patřiti, vztahovati se, hoditi se na
někoho. f) id est, hoc est totiž, a to.

summa, age,f.1. nejvyšší místo (bod),
hlavní věc (osoba); s. rerum hlavní
záležitosti. 2. podstata, úhrn, účel
vitae; ad s—am,ins—adúhrnem, cel
kem. 3. celek, veškerost; s—a prae
dae veškerá kořist; s. rerum vesmír,
ale i neomezenávláda, vrchní velení,
S—a imperiř maritimi nadvláda na
moři. 4. úhrnný počet, součet,
množství.

summátiím úhrnem, v hlavních bo
dech.

sum Me v nejvyšší míře, svrchovaně,
nanejvýš.

summergó viz submergo.



*summitás

*summitás, čtis f. vrcholek, výše,
Špice.

summus 3.: a) míst. nejvyšší, nej
hořejší; s—um iugum montis nejvyšší
hřbet hory, summa arx vyšehrad,
ale s. mons i vrchol hory, de s—a
arce s výše tvrze; s—0ore povrchemrtů,S—umcorpuskůže;in| $—o
clipeo na ovrubě štítu; summum, ř,
n. nejvyšší místo, vrchol, povrch.
b) přen. nejvyšší, svrchovaný, summa
cena hlavní jídlo hostiny. c) čas.
poslední, končící, konec, hiems
summa nejtužší zima, ale i prostřed
zimy, S—a senectus nejvyšší stáří.
d) nejvyšší, největší, svrchovaný,
nejslavnější, nejvýznamnější, nej
důležitější, dokonalý, úplný; s—um
suppliciumtrest smrti, s—um bonum
vrchol dobra, nejvyšší dobro, s—um
ius nejpřísnější právo, s—a res
publica blaho státu, jeho nejvyšší
zájmy; s—um, 7, n. nejdůležitější
věc; summum přísl. nanejvýš, nej
více.

siimo, simpsř, simptum 3.: 1. bráti,
chápati se něčeho lyram; na sebe
bráti, obléci togam; přijmouti, do
stati munera; koupiti, najmouti; s.
pecuniam mutuam peníze si vypůjčiti.
cibum, venenum s. požíti, laborem
vynaložiti. 2. a) vzíti si, commeatum
dovolenou; supplicium de alguo s.
na hrdle někoho trestati, popraviti,
poenas s. pomstíti se, s. liberos za
vlastní přijmouti, hiberna zaujmouti.
b) nabýti něčeho; s. animum vzmuži
ti se, S. animos, spiritiis zhrdnouti,
zpyšněti; s. guietem odpočinouti si
a pod. c) zvoliti si, vybrati ši algm
imperatorem; podniknouti bellum.
d) za to míti, pokládati; tvrditi,
uváděti v řeči.

siimpti6, onis, f. návěst úsudku.
siumptuárius 3.

jící,
simptuoósus 3. nákladný, drahý; mar

notratný.
súmptus, is, m. 1. náklad, útrata, vý

daj; suo sumptů vlastním nákladem;
S—umdare, impendere náklad vésti,
s. exercitůs na vojsko. 2. přílišné
utrácení, nádhera, přepych.

Súnium, iř, n. mys na jihu Attiky.
su©, suř, siitum 3.šíti, sešívati,

346

přepychu se týka

superbia

su-ove-taurilia, ium, n. (sacra) oběť
vepře, ovce a býka při lustraci.

supellex, supellectilis, f. nářadí, náby
tek, výstroj, výbava, zásoba.

„super 1. přísl. a) míst.. nahoře,
svrchu, shora, nahoru. b) způsob.
nad to, mimo to, nadmíru; super-esse
zbývati; satis super-gue dost a dost,
až příliš. 2. předl.a) s abl. nad něčím,
nahoře na něčem; s, arce nad hra
dem, přen. super mero přl víně; čas.
za nocte s. mediG; vztah. stran rumor
s. ed re; příč. pro s. adventu. b)
s akus. nad něčím, přes něco; s.
Flumen nad řekou, při řece; s.
Sunium navigare kolem; o míře nad,
přes; super omnia nade vše, přede
vším; kromě, mimo: s.haec mimoto,
alii s. alios jeden za druhým; čas,s.
cenam při jídle.

2. super (superus), komp.superior,
-ius, superl. supremus 3.: 1. a)
horní, svrchní; res superadevěci nad
zemské, mare s—um moře ionské;
S—a, orum, n. horní končíny, nebe
sa. b) pozemský oproti podsvětí;
aurae s-—aepozemské ovzduší; supe
rř, Orum, m. 1. nebešťané. 2. po
zemšťané. 2. komp. superior. a) míst.
vyšší, hořejší; s. pars aedium po
schodí; de loco s—e dicere s vyvýše
ného řečniště. b) čas. dřívější, mi
nulý, předešlý, poslední; s. annus
loňský. s—e nocte v noci včerejší, na
včerejšek; S.Africanus starší; c) přen.
mocnější, silnější, vyšší, vzácnější,
superiores představení; superiorem
esse eguitatu míti převahu, vynikati,
res nostra est superior nabývá vrchu,
vítězí; s—em discedere zvítěziti, s.
condicio lepší. 3. suprémus 3. a) nej
vyšší, nejhořejší, přen. nejvzneše
nější; in s—3 monte na vrcholku
hory. b) čas. poslední, supremum
přísl. naposledy; s—a, orum, n.
poslední pocty, pohřeb, smrt,
závěť.

superábilis, e překročitelný, přemo
žitelný.

*superabundo 1. bujeti v hojnosti.
super-addo, didř, ditum 3. (nahoře,

svrchu) přidati. ,
superátor, óris, m. vítěz.
superbia, ge, f. pýcha, hrdost, zpup

nost,

-A
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superbi-loguentia, ae, f. hrdá, zpup
ná řeč.

superbió 4. býti pyšný, vypínati se;
skvíti se.

superbus 3. (super) 1. vyvýšený,
vztyčený. 2. pyšný, hrdý, zpupný;
rozmařilý. 3. vynikající, vznešený,
nádherný.

supercilium, if, n. 1. víčko oční,
obočí. 2. vyvýšený okraj, výšina. 3.
hrdost, pýcha, vážnost, přísnost.

super-curro — — 3. přes něco vy
bíhati, předčiti.

super-émine6 — — 2. vyčnívati,
přečnívati.

*guperexstruo, ůxř, ctum, 3. na
něčem budovatí.

super-ficies, €7, f. (facies) vrch, po
vrch; svrchní část, u domu: střecha;
*s, opposita rub.

super-fixus 3. nabodnutý.
tsuperfluitás, datis,f. nadbytečnost,

zbytečnost.
super-fluo, flixr — 3. přetékati,

oplývati; s—€ns, entis o řečníku:
rozbředlý.

tsuperfluus 3. rozbředlý, zbytečný.
super-fundo, fůdi, fůisum3. a) svrchu

nalíti, po—, shora vysypati tela.
b) přilíti, vy—, roz—, v pass. roz
vodniti se, zaplaviti; Igetitia se s—Ens
nevázaná.

super-gredior, gressus sum 3. pře
kročiti, překonati.

superi, oórum,m, při 2. super.
super-iació, iěcř, jectum (iactum) 3.

a) přehoditi, zalíti, zaplaviti. b) pře
kročiti.

super-immineo, uř —2. čníti, tyčiti
se nad něčím.

super-impónoó — — 3. navrch, na
něco položiti.

super-incideéns, entis svrchu dopa
dající.

super-incubáns, antis navrch ležící,
super-incumbo — — 3. položiti se,

lehnouti si nač alci (rei).
super-inicio, iec?, jectum 3. přeho

dici, navrch prostříti.
super-insterno, stráví — 3. shora

rozestříti, položiti.
super-lábor, ldpsus, sum 3. přes něco

nad něčím se sunouti, šinouti.
super-ne shora, svrchu.
supernus 3. horní, nebeský,

superó 1.: 1. nepřech. a) nad něco
vynikati, čníti, strměti, přen. před
čiti, přemáhati, býti v převaze,
vítěziti. b) býti v hojnosti, v nadbyt
ku. c) zbývati, zůstati (býti) naživu.
2. přech. a) překročiti, přejíti
iugum, uraziti iter; převyšovatí, s.
Europam kolem plouti; pronikati
clamor s—at castra; přeskočiti,
proti proudu, přeplouti.b) předčiti,
vynikati nad někoho, zvítězíti nad
někým (algm), poraziti; s. labores,
casus snéstli, přetrpěti, spemzmařiti.

super-penděns, entis převislý.
super-pěnó, posu!,positum3. položiti

na něco, úřadu v čelo postaviti;
superpositus 3. představený.

super-scandě — — 3. překročiti.
super-sedeo, sedř, sessum2. a) seděti

nad něčím, na něčem. b) zanechati
něčeho, upustiti od něčeho rě;
s. proelio zdržeti se bitvy.

supěr-stagno 1. z břehů vystoupiti.
super-stes, stitis (sto) 1. přítomný,

svědek. 2. zbylý, pozůstalý, přeživší
(alci), jsoucí na živu.

super-stitio, onis, f. 1. dokládání se
něčím, přísaha. 2. pověra, pověrči
vost, pověrečný úkon; posvátná
bázeň.

superstitiosus 3. pověrčivý,věštecký.
super-sto, — — 1. nahoře státi.
super-strátus 3. navrchu nakupený,

ležící.
super-struó, strůxi, strůctum 3. na

hoře, nad něčím postaviti.
super-sum, esse, fuf — 1. zbývati;

s—est, ut zbývá ještě, aby... 2. býti
ještě na živu, přežíti alci. 3. býti
v nadbytku, přebývati.

super-urgeo — — 2. shora vnikati.
superus viz super.
super-vacáneus 3. a) nadpočetný,

vedlejší. b) zbytečný, nepotřebný.
super-vacuus 3. zbytečný, nepotřeb

ný.
super-vádo — — 3. překročiti, pře

konati.
super-vehor, vectus sum 3. jeti přes,

kolem algd.
super-venio, věnř, ventum 4. a) jíti

přes něco, za (nad) něčím. b) přijíti,
přidružiti se k někomu, zastihnouti
alci (rei). c) při-(pře)kvapiti, pře
padnouti alci.



super-ventus

super-ventus, is, m. nenadálý pří
chod.

1supervivo, xf, ctum3. přežíti (s dat.).
super-volito 1. (--volo 1.) nad něčím

létati, přeletovati.
supino 1. naznak klásti, vzhůru obra

ceti manis.
supinus 3.a) vzhůru obrácený, naznak

ležící, cursus zpětný, nazpět skle
nutý.b) vzhůru vystupující, se pnou
cí, plochý, rovný; přen. líný animus.

sup-pár, paristéměř stejný, současný.
sup-peditatio, onis, f. hojnost, nad

bytek.
sup-pedito 1. (sub, pěs) 1. přispěti,

býti pomocen, sloužiti k něčemu.
2. poskytovati, zásobovati. 3. býti
v hojnosti, v nadbytku, stačiti.

sup-petó, iř (ivi), itum 3. a) býti po
ruce, v hojnosti, v zásobě. b) stačiti,
býti s něco.

sup-planto 1. někomu nohy podraziti.
supplementum, 7, n. 1. doplnění,

doplněk, odvod. 2. náhradní muž
stvo, záloha.

sup-pleo, €vř,€tum2. a) opět naplniti.
b) doplniti, na plný počet uvésti,
damnum nahraditi.

sup-plex, plicis (plico) pokorně (na
kolenou) prosící, pokorný, proseb
ný, subst. m. f. prosebník; s. sum
prosím, preces s—is snažné.

sup-plicátio, onis, f. 1. veřejná mod
litba za zdar n. odvrácení něčeho.
2. slavnost děkovná.

suppliciter pokorně, prosebně.
supplicium, iř, n. 1. prošení na kole

nou, pokorná prosba, modlitba,
vzývání bohů; děkovná slavnost.
2. pokuta, trest; s—3 luere pykati
trestem; trest smrti, poprava; s.
sumere de alguo popraviti; v plur.
špatné zacházení, muka, utrpení.

sup-plicó 1. a) kolena objímati, snaž
ně prositi. b) bohy vzývati, usmiřo
vati, konati děkovnou slavnost; sup
licdns prosebník.

sup-plósio, onis, f. dupání.
sup-poón6ó,posuř, positum 3.: 1. podlo

žiti, vespod položiti; s. colla oneri
vzíti na sebe břímě; podříditi; s.
ignem založiti oheň, podpáliti; s.
cultros přiložiti. 2. na místo něčí
postaviti, podvrhnouti, podrobiti.

sup-portó 1. dovážeti, dopravovati.
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suppositió, onis, f. podvržení.
sup-pressió, onis, f. podloudnictví,

zpronevěřování peněz.
sup-pressus 3. tlumený,

tichý.
sup-primo, pressř, pressum 3. a) po

topiti naves. b) zastaviti, zadržeti
fugam, hostem, zakotviti classem.
c) potlačiti, udusiti jram. d) zatajiti,
u—, ututlati.

sup-pudet, uit —2. trochu se styděti.
sup-půrátus 3.(pus) hnisavý,jitřícíse.
sup-půto 1. vypočítati, určovati.
suprá 1. přísl. a) míst. nahoře, nad

tím, svrchu. b) čas. dříve, výše,
svrchu ut supra dixi. c) o míře:
nad to, přes to, více. 2. předl.
s akus. a) míst. nad něco, za něčím,
přes něco; s. caput na krku. b) čas.
před: s. hanc (naší) memoriam; s.
cenam při, za. c) o míře: nad,
přes, více než; s. morem neobyčejně.

suprá-scando — — 3. překročiti.
súra, ae, f. lýtko.
surculus, 7, m. ratolístka, sazenička;

roub, mladý výhonek.
surdaster, tra, trum nahluchlý, polo

hluchý.
surditás, dtis, f. hluchota.
surdus 3. hluchý, přen. bezcitný;

zvuku nevydávající, zamlčený.
surena, de. m. u Parthů velkovezír.
surgo, surréxi, surrectum 3. (sub,

rego) 1. zdvihnouti se, povstati,
vzpřímiti se, vydati se na pochod;
surge vzhůru! o moři: zvedati se,
bouřiti se; 2. strměti, vystupovati,
zvedati se, vyvěrati; růsti do výše,
narůstati, dorůstati. 3. čas. vzejíti
(dies), nastati. 4. vyvstati, povstati,
objeviti se

sur- rancidus, -raucus, -remigo viz
sub—.

Surrentum, T, n. město u Neapole,
nyní Sorrento; Surrentinus 3. sor
rentský; S—ini Sorrencané.

sur-repó viz subrepo.
sur-ripi , ripuř,reptum 3. (sub, rapio)

potají vzíti, uchvátiti, odciziti; tajně
odvésti, vyrvati; s, diem promarniti,
crimina zatajiti.

sur-rogo -=subrogo.
súrsum (sub-vorsum)vzhůru, do výše;

nahoře, ve výši.
sus, suis, m. f. vepř, svině; sus Mi

dušený,
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vam (docet) hlupák chce poučovati
chytrého.

susceptio, onis, f. převzetí, vzetí na
sebe.

sus-cipio, cepř, ceptum 3. (sub, capio)
1. a) ze spodu chopiti, zachytiti,
pod—, ignem, aguam pateris do
misek. b) novorozeně ze země zdvih
noutia za vlastní uznati, dítě dostati.
c) k sobě vzíti, in civitatem přijmouti,
převzíti, uvítati, ujmouti se; ujmou
ti se řeči, odvětiti. 2. vzíti na sebe,
podstoupiti, podniknouti, podvoliti
se, vytrpěti; s. sacra obstarávati,
severitatem užíti, consiliumpojmouti.
poenam býti trestán; s. votum uči
niti, facinus spáchati, pecuniam ob
držeti, dostati; susceptum, T, n.
podnik.

*guscitátor, oris, m. povzbuzovatel,
probuditel.

sus-cito 1. a) zdvíhati, lintea vzdou
vati; zaplašiti, odháněti. b) vzbuditi,
podněcovati, roz—, rozdmychova
ti, pobádati, způsobiti.

suspecto 1. podezřívati, v pass. buditi
podezření.

1. suspectus 3. podezřelý, podezření
budící.

2. suspectus,ůs, m. 1. pohled vzhůru,
vzhled. 2. vážnost, úcta, obdiv.

suspendium, iř,n. oběšení, pověšení.
sus-pendě, pendř, pěnsum 3. a) pově

siti, za—,oběsiti.b) do výše zvedati,
vybudovati; tellurem kypřiti, orati;
podpírati, opírati. c) přen.v nejisto
tě nechati; zastaviti fletum; odložiti,
nedokončiti; (duševně) napínati.

isuspensůra, ae, f. visutá podlaha.
suspěnsus 3. a) vznášející se, visící,

zdvižený, vztyčený, alae vzhůru roz
pjaté; suspenso pede, gradů po špič
kách. b) na něčem závislý, založený;
S, sum závisím (ex); c) v nejistotě
jsoucí, napjatý, rozpačitý, nejistý,
rozrušený, starostlivý; in s—0 relin
guere nechati nerozhodnuto.

suspicáx, acis podezíravý, nedůvě
řivý.

. su-spicio, spěx?,spectum 3.: 1. zdola
nahoru hleděti, vzhlížeti. 2. s obdi
vem pohlížeti, vážiti si algm. 3. po
dezřívati, míti v podezření.

2. suspicič, onis, f. 1. podezření, dů
vod k podezření; s—em alci dare,

-A

movere, inicere podezření u někoho
vzbuditi. 2. tušení, tucha, domněn
ka.

suspiciósus 3. podezíravý, podezřelý.
suspicor 1. podezřívati, míti pode

zření; domýšleti se, míti tušení.
suspirátus, is, m. vzdech, povzdech.
suspiritus, Us,m. hluboké vzdychání,

povzdech.
suspirium, i7, n. vzdech, (bolný) po

vzdech, sten; *záducha.
su-spiro 1. (sub-spiro) 1. z hluboka

vzdychati, povzdechnouti, sténati.
2. vzdychati — toužiti po něčem,
in s abl.

susgue děgue dolů nebo nahoru, více
n. méně, lhostejně.

sustentáculum,ř, n. podpora,opora.
sustento 1. a) ve výši držeti, pod

pírati. b) udržovati, zachovávati,
podporovati, pomáhati; živiti. c) vy
držeti, odolávati, snášeti, něco za
stati; z(a)držovati.

sus-tineoó, tinuj, tentum 2. (sub, teneo)
1. vzhůru držeti, vydržeti, po—,
podpírati, nésti, vestem nositi; se s.
udržeti se. 2. v pohybu zadržeti,
zastaviti eguos, remos; ve voj. Signa,
agmen, ordines zadržeti, zastaviti;
se s. zdržovati se něčeho (d) ré.
3. vydržovati, udržovati, podporo
vati, chrániti, živiti. 4. snésti, vy
držeti, odolati impetum, dolorem.
5. na sebe vzíti, podstoupiti, podro
bíti se; s. personam alcis převzíti,
prováděti něčí úlohu. 6. protaho
vati bellum.

sus-tolloó — — 3. do výše zdvíhati.
susurro 1. bzučeti, šeptati, šuškati.
1. susurrus 3. šeptavý.
2. susurrus, is, m. bzukot, šeptání.
Suthul, is, n..tvrz v Numidii.
suútilis, e sešitý, pro—, nití ovitý.
stor, oris, m. švec, obuvník.
sůtórius 3. ševcovský; subst. m. bý

valý švec.
strinus 3. ševcovský.
stůra, ae, f. (suo) šití, steh.
suus, sud, suum 1. přímo i nepřímo

zvratné zdjm. svůj, suo iure plným
právem; svůj vlastní; jeho, jejía pod;
často spojeno s příklonnými —ptea— met:sudptemaniivlastnírukou,
suamet scelera své vlastní; suam
guisgue culpam (transfert) každý svou
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vinu; suř,Orum,m. příslušníci, přáte
lé, krajané, pomocníci; sua, orum, n.
vlastnictví, majetek; suum, T, n.
vlastní majetek, zásada. 2. vlast
ní, t. j. osobní, zvláštní, význačný;
sui iuris esse býti svým pánem, své
právný, semper esse suus vždy se
ovládati. 3. přirozený, rodný, patří
cí, náležející, určený, vyměřený; suo
anno v zákonitém roce, suo Marte
pugnare řádným bojem. 4. a) vhod
ný, příznivý ventus, suo loco na pří
hodném, příznivém místě, suo tem
pore v příhodný čas. b) nakloněný,
přátelský; milý, drahý.

Sybaris, is, f. řeka a město v Lukanii.
Sychaeus, r, m. choť Didonin.
syllaba, ae, f. [ř.] slabika.
syllabatim po slabikách. —
syllogismus, 7, m. [ř.] logický úsu

dek, závěr.
symbolum, 7,n. heslo, poznávacízna

mení; *vyznání víry, symbol.
symonia, viz simonia.
sympathřa, ae, f. [ř.] náklonnost,

sympati .
sympháónia, ae, f. [ř.] koncert, har

monická hudba, symfonie.
symphoóniacus 3. [ř.] hudební, ka

pelní, symfonický.
Symplegades, um, f. dva ostrůvky

se srážející u Byzantia.
*synagoga, ae, f. židovská modli

tebna, škola,
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T. jako zkratek Titus.
*tabefacio, féci, factum 3. nakaziti

(úbytěmi).
tabella, ae, f. (tabula) 1. prkénko,

deštička. 2. a) obraz, obrázek (t.
picta), votivní obrázek n. deštička.
b) deštička psací, (hlasovací) tabul
ka, v plur. dopis, psaní. c) spis,
listina, zápis, proťokol (v plur.).

tabellárius 3. a) hlasovací, lex o hla
sování. b) t—ius, iř, rn. listonoš,
posel.

tábeo, ur — 2. mokvati,
chřadnouti.

taberna, ae, f. (trabs) 1. chyše, bouda.
2. dílna, krám, skladiště; krčma,

mizeti,

tabi-ficus

*syncopa, de (—€, is), f. mdloba,
slabost.

synedros, 7, m. [ř.] člen rady make
donské.

Synephěbi, orum, m. (mladí přátelé)
název hry Terentiovy.

syngrapha, ae, f. [ř.] dlužní úpis,
směnka.

*synodus, 7,f. (církevní sněm), shro
máždění.

*synonyma, órum, n. (verba) slova
souznačná.

*syntacticus 3. syntaktický.
*syntaxis, is, f. skladba, syntax.
*syntheticus 3. syntetický.
Syphax, acis, m. král numidský.
Syráciůsae, drum, f. Syrakusy; Syra

cůsius 3. syrakuský — Syrdciisdnus
3. Syrácisaní, orum, m. Syrakusa
né.

Syri, orum, m. Syrové; Syrius 3. Sy
riacus 3. syrský; Syria, ae, f. Syrie.

Syrinx, ngis, f. 1. nymfa proměněná
ve třtinu. 2. třtina, píšťalaze třtiny,
složená a spojená ze stébel různé
délky.

Syros, 7, f. ostrov kykladský; Syrius
3. ze Syru, syrský. .

Syrtis, is, f. 1. písčitá mělčina
v Africe u Kyrenaiky a záp. od Tri
polisu; 2. písčitá mělčina vůbec.

*syrupus, 7, m. syrup.
*systaticus 3. doporučující.
*systeěma, atis, n. soustava, systém.

M

hospoda. 3. v cirku pavlače pro di
váky (v plur.).

tabernáculum, n.
stanoviště.

tabernárius, iř, m. kramář, kupec.
taběs,is,f.1. kal, hnis,jed, nečistota,

špína. 2. hnití, tlení; chřadnutí,
úbytě, sešlost, nemoc, zví. nakažli
vá, nákaza, mor.

tabesco, tábur — 3. a) táti, mokvati,
rozpouštěti se. b) hníti, tlíti, chřad
nouti, mořiti se, hynouti, mizeti.

tabidus 3. a) tající, roztálý, b) umo
řující, mořivý, sžíravý, zhoubný.

tábi-ficus 3. rozpouštějící; sžírající,
sžíravý.

stan, stánek,
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tabula, ae, f. 1. prkno, deska; stůl
penězoměnců n. dražební, dražba.
2. t. votiva votivní obraz, věnovaný
za zachránění; obraz vůbec (t. picta).
3. psací deska, tabulka, tabule, stůl.
4. spis, zápis, listina; t—ae publicae
veřejné listiny, úřední seznamy,se
znamy censorské, obecní účty a pod.
5. zvl. v plur. a) dopis. b) závěť,
smlouva. c) seznam, zápis. d) účty,
úpisy, dlužní knihy; v plur. *desky
zemské; curator tabularum publica
rum správce státního dluhu.

tabulárium, iř, n. listovna, archiv;
rerum t—ia kniha osudu.

ttabulárius, 7, m. archivář, registrá
tor.

tabulátio, čnis, f. kladení prken;
patro, podlaha.

tabulátus 3. opatřený prkny; t—um,
7, n. Ješení, patro, poschodí.

tábum, ř, n. 1. nečistá tekutina, zka
žená krev, hnis. 2. nákaza, mor.

taceó, uř,itum 2. a) mlčeti, nemluviti,
přen. zaniknouti, přestati. b) přech.
smlčeti, zamlčeti.

Tacfarinás, ae, m. zběhlý a odbojný
Numid.

taciturnitas, atis, f. mlčelivost, za
mlklost, mlčení.

taciturnus 3. mlčelivý, nemluvný,
tichý.

tacitus 3.: 1. pass. a) smlčený, za—,
doplňk. mlčky; b) tichý, tajný,
skrytý. 2. akt. mlčící, mlčky; tichý,
němý; v myšlenkách (v mlčení) po
hřížený.

Tacitus, 7, m. římské příjmení.
táctio, ónis, f. dotek, v plur. hmat.
táctus, s, m. 1. dotknutí, dotek,

hmat; t—iů na dotek, při doteku.
2. účinek (doteku).

taeda, ae, f. 1. louč, smolnice; boro
vice, sosna. 2. pochodeň, zvl. sva
tební; svatba, láska, milenka.

taedet, —uit (per —taesum est) 2. me
alcis rei něco se mi oškliví, mne
mrzí.

taedi-fer, a, um nesoucí pochodeň.
taedium, 7, n.ošklivost, hnus,odpor,

nechuť; t. me capit, t. capio =
taedet me.

Taenarum, 7, n. (—us, 7, f.) jižní
mys peloponnéský, vchod do pod
světí. T—us i božstvo podsvětní;
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Taenariděs, ae, m. Tainařan, Lakon,
Taenarius 3. (fem. i Taenaris, idis)
tainarský, lakonský, podsvětní.

taenia, ae, f. [ř.] stuha, stužka.
taeter, tra, trum ošklivý, ohavný,

hnusný, hrozný.
*taetricitás, dtis, f. přísnýzevnějšek.
tagáx, acis (tango) zlodějský.
taláris, e kotníkový, po kotníky sáha

jící; t—ia, ium, n. okřídlené stře
více Merkuriovy.

tálárius 3. — 1. talaris. 2. týkající
se kostek; t. ludus hra v kostky.

Talassio, onis, m. = T—ius, iř, m.
svatební pozdrav, volaný novoman
želům vstříc.

tálea, ae, f. kolík, kovový prut;
roubík, odnož, sazenice.

talentum, 7, n. [ř.] talent, řeckáváha
(atický 26 kg); jednotka stříbrné
měny.

*talerus, 7, m. tolar.
tális, e takový; t. dc, atgue jako;

takový, že; ttáliter tak.
talpa, ae, f. krtek.
tálus, 7, m. 1. kotník. 2. hrací kůtek,

kostka.
tam tak, tou měrou; tam — guam

tak — jako; t. magis — guam magis
tím více — čím více.

tam-diů tak dlouho.
tamen 1. přece, přece však; negue

tamen a přece ne, přece však ne.
2. aspoň.

tamen-etsT ačkoli.
tam-etstT ačkoli, třeba i; avšak, a

přece.
tam-guam jako, jakoby; t. si jakoby,

jako kdyby.
Tanais, is (—idis), m. a) jméno řek.

1. Don. 2. laxartes (Sir-Darja). 3.
řeka v Numidii. b) jméno muž
ské.

Tanaguil, řlis, f. manželka Targuinia
Priska.

tandem 1. konečně jednou (přece),
přece tedy. 2. přece, jen.

tango, tetigř, tactum 3.: 1. a) dotýkati
se něčeho,sahati na něco algd; tactů
při doteku, na dotek. b) zasáhnouti,
obklopiti, okoušeti, stýkati se s ně
kým, něčím, hraničiti, sousediti s ně
čím (algm, algd). 2. a) dojíti, do
spěti k něčemu, vkročíti, přistati
někam; dáti se do něčeho carmina,
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zabývati se něčím, zažíti, pocítiti
něco; připomenouti, zmíniti se
o něčem. b) dojmouti, zachvátiti,
pojmouti. c) ošiditi.

Tantalus, 7, (—os, 7), m. král fryžský;
Tantalides, ae, m. Tantalovec; Tan
talis, idis, f. Tantalovna; Tantaleus
3. Tantalův.

tantillus = tantulus.
tantisper 1. tak dlouho, do'té doby;

t. — dum až, dokud (by) ne. 2. po
tu dobu, zatím.

tantopere tak velice, tolik.
tantulus 3. tak malý, nepatrný; t—um

tak málo, jen tolik.
tantum(-modo) a pod. při tantus.
tantus 3.: 1. a) tak veliký, tak zname

nitý, důležitý, mocný, slavný; tak
nesnadný, hrozný; t—a pecunia tolik
peněz. b) tak malý. 2. tantum přísl.
a) tak velice, tolik, tou měrou,tak;
t. posse míti tak velikou moc, alte
rum t. ještě jednou tolik, in t. do té
míry, tolik, tantum —guantum tolik,
kolik. b) jen tolik, tak málo; jen,
toliko, jedině (často tantum-modo);
tantummodo, ne jen aby ne; non
tantum, sed etiam nejen, nýbrž i;
t. non málem, takřka, t. guod jen
sotva, právě. c) tant? za tolik, kolik,
esse státi, míti takovou cenu; tanti
facere tak si ceniti, vážiti. d) tanto
o tolik, o to, tím (t. — guanto), t.
ante, post o tolik dříve, později.

tantus-dem 3. právě tak veliký; tan
tundem právě tolik, stejně.

tapěs,étis,m. -=tapete,is,n.(*i -tum,
ř, n.) (ř.] koberec, přikrývka.

tarde zdlouhavě, zvolna, pozdě; roz
vážně.

tardi-gradus 3. zdlouhavý.
tardi-pes, edis kulhavý.
tarditás, átis, f. 1. zdlouhavost, váha

vost. 2. průtah. 3. tupost, lhostej
nost.

tardiusculus 3. trochu zdlouhavý.
tardo 1. a) přech. zdržovati, zadržo

vati, meškati; vaditi, překážeti;
ochromovati, stěžovati něco. b) ne
přech. prodlévati, váhati.

tardus 3. a) zdlouhavý, váhavý, lik
navý, ochromený; v doplňku: po
malu, zvolna. b) čas. dlouhý, zdlou
havý. c) nedbalý, líný, tupý. d) otu
pující, zdlouhavýmčinící, ochromu

jící, zmalátňující. e) pozdě přicháze
jící, pozdní.

Tarentum, 7, n. Tarent, obchodní
přístav v Kalabrii.

Tarpeius 3. tarpejský; T. mons = Ca
pitolium; T—um saxum (T—a rupes)
tarpejská skála; přen. kapitolský.

Targuinii, orum, m. město v již.
Etrurii; Targuinius, 7,m.jméno králů
římských. T—us 3. T—anus 3. Tar
guiniův, Targuinijský; Targuiniěnsis,
e z Targuinií; T—ensés, ium, m.
obyvatelé Targuinií.

Tarracina (Te—), ae, f., i v plur.
město v Latiu; Tarracinensis, e tarra
cinský; T—enses Tarraciňané.

Tarsus, 7,f. město v Kilikii; Tarsensis.
e tarsský, Tarsěnsěs, ium, m. Tar
sané.

Tartarus, 7, m. = Tartara, orum,
n. (ř.] Tartaros, peklo v podsvětí
pro hříšníky; podsvětí, bůh pod
světí, smrt. TFartareus 3. pekelný,
podsvětní, příšerný, strašný.

Tatius,i7, m. (T. Tatius) král sabinský.
taureus 3. býčí, volský; t—a terga

buben, bubínek.
Tauri, orum, m. skythský kmen na

Krymu a jeho země; Tauricus 3.
taurský.

tauri-formis, e podobný býku, s býčí
hlavou.

Taurii lgdi slavnost v cirku Flami
niově k poctě božstev podzemských.

taurinus 3. býčí, volský.
taurobolium, 7, n. obět býka.
Tauromenium, iř, n. město na vých.

břehu sicilském (Taormina). Tauro
menitánus 3. tauromenský, T—:
Tauromeňané.

Taurus, 7, m. pohoří v již. M. Asii.
taurus, 7, m. býk, vůl; volská kůže,

hovězina.
taáxatio, onis, f. odhad.
taáxillus, i, m. kostička,

kostka.
táxo 1. (tango) ohmatávati, odhado

vati.
taxus, f, f. tis.
Táygetus, 7, m. (T —a, orum, n.) po

hoří na Peloponnésu.
—te příklonka k ti; ti—te ty (věru),

s důrazem.
Tecměssa, ae, f. dcera Teuthrantova,

družka Aiantova.

špalíček,
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tectě tajně, opatrně.
tector, oris, m. omítač zdi, štukatér.
těctoriolum, 7, n. štukatura, mal

bička.
tectorius 3. štukatérský; t—um, ř,n.

štukatura, nástěnná malba.
téctum, 7, n. 1. střecha, krov, půda,

strop. 2. světnice, dům, příbytek,
přístřeší.

*tectira, de, f. krov.
těctus 3. a) krytý. b) skrytý, tajný,

bezpečný. c) skrývající, opatrný.
Tegea, ae, f. město v jv. Arkadii;

Tegeaeus 3. tegejský, arkadský,
T—a, ae, f. Tegejanka. Tegedtěs,
ae, m. Tegejan.

tegimen, tegumen, tegmen,inis, n.
1. kryt, krytba; přikrývka, po—,
odění, brnění, kůže. 2. ochrana.

tegimentum, tegumentum, teg
mentum, 7, n. pokrývka, přikrývka,
povlak, oděv, zbroj, odění.

teBo, těxr, těctum 3.: 1. krýti, pokrý
vati, při —, za—, corpus humo po
hřbívati; zahalovatř, odívati, v pass.
se, si; zakrývati, skrývati; se t.,
v pass. skrývati se v něčem silva.
2. hájiti, chrániti,

tegula, ae, f. taška, krycí deska,
(v plur.) kryt, strop.

tela, ae, f. 1. tkanina, osnova, látka.
2. tkaní, stav.

Telamóo(n), onis, m. syn Aiakův; Tela
moniades, ae, m. Telamonovec
(Aias), Telamonius 3. (syn) Telamo
nův.

Telegonus, ř,m.syn Odyssea a Kirky.
Tělemachus, 7, m. syn Odysseův a

Penelopin.
Telephus, T, m. syn Heraklea a Augy.
teliger, era, erum střely nosící, meta

jící.
tellůs, úris, f. země, půda, pozemky,

prsť, podlaha; Telliis matka země.
*telonarius, F, m. celník.
*telonium, teloneum, T, n. celnice,

clo.
těelum, 7, n. 1. házecí, útočná zbraň,

střela, kopí, oštěp, šíp; tela armague
zbraň útočná i ochranná; esse cum
telo míti u sebe zbraň; meč. dýka,
luk, sekera, blesk Jovův. 2. rána.
3. pohnutka k něčemu.

Temenřites, ae, m. příjmíApollonovo
v Syrakusách.
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temerárius 3. nerozvážný,zaslepený,
opovážlivý.

temere slepě, nerozvážně; jen tak,
maně, náhodou, nadarmo; bezděky,
mimovolně, bezstarostně; non(haud)
temere stěží, nesnadno.

temeritás, atis, f. 1. slepá náhoda.
2. nerozvážnost, zaslepenost, slepá
odvaha, smělost, opovážlivost.

temero 1. znesvětiti, poskvrniti.
temetum, ř, n. opojný nápoj, zvláště

víno.
temnóo, (tempsř) — 3. pohrdati, ne

dbati algd.
tem6, čnis, m. oj (voj) u vozu; pod

plužník.
Tempe, n. údolí mezi Olympem a

Ossou; přen. krásné údolí.
temperámentum, F, n. 1. (pravé)

smíšení, spojení. 2. mírnící přísada;
3. pravá míra, mírnost.

temperáns, antis umírněný, mírný,
zdrženlivý, střídmý; *t. mani boji
se vyhýbající.

temperantia, ae, f. umírněnost,mír
nost, zdrženlivost, střídmost.

temperátioó, onis, f. 1. pravé smíšení,
složení, sloučení. 2. pravá míra, při
měřenost, spořádanost, dobrýstav.

temperátor, oris, m. upravovatel
směsí, slučovatel.

ttemperátiira, ae, f. usměrnění,pří
slušná způsobilost.

temperátus 3. a) náležitě smíšený,
skložený.b) uspořádaný, přiměřený,
mírný; zdrželivý, střídmý, roz
vážný, klidný.

temperi přísl. v pravý čas, včasně;
komp. temperius dříve.

temperiěs, er, f. 1. náležité smíšení,
složení. 2. přiměřenost, míÍrnost.

temperó 1.: 1. a) (náležitě) mísiti,
spojovati, slučovati, skládati. b) roz
řeďovati, změkčovati, zmirňovati.
2. a) přech. mírniti, krotiti, na uzdě
držeti; říditi, pořádati, spravovati,
při —, u—; *t—Gre vitam et mortem
rozhodovati o životě a smrti. b) ne
přech.alci rei: mírniti,krotiti, zdržo
vati něco;t.manibus zdržetise násilí,
irae krotiti hněv; zachovati v ně
čem míru, ovládati se t. victoriae
(dat), in multa; t. (sibi) a re zdržo
vati se něčeho, ab iniurid, ale i lacri
mis (dat.); t. templis chrámů šetřiti.
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tempestás, dtis, f. 1. čas, doba. 2.
(špatné) počasí, bouře, vichřice, ne
pohoda, příval; mrak, pohroma;
Tempestatěs bohyně bouří.

tempestivitás, atis, f. pravý čas,
vhodná doba.

tempestivus 3. a) včasný, vhodný,
v pravý čas; zralý k něčemu, pro
něco. b) časný, brzký.

templum, ř,n. 1. pozorovacíokrslek
augurův, stanoviště; posvátnýokres,
chrám, svatyně. 2. shromaždiště,
radní síň, stánek. 3. vůbec místo,
síň, příbytek.

temporális, e časový;
světský.

temporárius 3. časový, času při
měřený; chvilkový, nestálý, pomí
jející.

temptábundus 3. hmatající.
temptá-men, inis (-mentum, T)n.

zkouška, pokus.
temptátičo, onis, f. 1. nával, nemoci

záchvat. 2. zkoušení, zkouška, *po
. Kkušení.
temptátor, óris, m. pokušitel.
temptó (tento) 1.: 1.

sahati na něco, dotýkati se něčeho;
t. ferrum pokusiti se o samovraždu.
2. a) pokoušeti se, drážditi, dorá
žeti, napadati, (o nemoci) zachvá
titi. b) zkoušeti, dělati pokusy, po
koušetise o něco, prohledávati, pod
nikati, snažiti se, odvažovati se, vy
dávati se někam, něčemu Bosporum.
c) hleděti si získati, přemlouvati,
sváděti, domáhati se něčeho: algm,
algd.

. tempus, oris, n. 1. a) čas, doba;
sub hoc t. asi v té době; ad tempus
na čas, na chvíli, zatím; v určitý,
v pravý čas; pro tempore pro ten
čas, prozatím, podle okolností; uno
tempore zároveň, jednou; id tempo
ris = eo t—e v tu dobu. b) určený
čas, lhůta; pravý, příhodný čas,
vhodná chvíle; ante t. předčasně,
in t—e v pravý čas, vhod. 2. a) doba
= okolnosti, poměry, stav, osud;
ex tempore podle okolností, bez
přípravy; tempori servire říditi se
poměry. b) tíseň, nesnáze, ne
bezpečí. c) roční počasí, čas života,
život, děj. d) základní doba taktu;
v plur.-rozměr, rhytmus.

*pomíjející,

—

ohmatávati, |

2. tempus, oris, n. skráň, spánek na
hlavě.

temulentus 3. opilý, spitý, *mokva
jlcí.

tenácitás, atis, f. 1. drželivost, hou
ževnatost. 2. skoupost, skrblictví.

tenáx, dcis (teneo) 1. pevně držící,
držící se, pevný; o půdě: neschůd
ný; tuhý, lepkavý, houževnatý,
hustý gramen. 2. stálý, (vy)trvalý;
vzpurný, tvrdošíjný; šetrný, skrb
lický.

tendicula, ae, f. léčka, oko; záludný
výklad.

tendo, tetendi, tentum, (ténsum) 3.:
1. přech. a) napínati, natahovati,
sagittam arci stříleti; líciti (líceti),
insidias..strojiti, barbiton laditi. b)
rozpínati, roztahovati, nadouvati;
přepínati, přeháněti opus. c) staho
vati, utahovatí. d) voj. stany napí
nati, stavěti, tábořiti. e) vzpínati
manus, upírati lumina, obraceti; iter
t. někam zaměřiti, spěchatí; po
dávati, nastavovati. 2. nepřech. a)
táhnouti, směřovati, spěchati, hnáti
se; někam sahati, táhnouti se,
tíhnouti. b) vzpírati se, odporovati.
c) namáhati se, snažiti se, usilovati,
přáti si.

tenebrae, drum, f. 1. tma, temnota
(—ty). 2. noc, slepota, mrákota,
smrt. 3. tmavé místo (žalář, pod
světí). 4, temnost, neznámost, níz
kost, nízký rod; chmury, zármutek,
neštěstí.

tenebricóosus 3.
nízký, tajný.

tenebricus 3. tmavý.
tenebroósus 3. tmavý, chmurný, mrá

kotný.
Tenedos (—us), T, f. ostrůvek při

Troadě; Tenedius 3. tenedský, Te
nediř Teneďané.

tenellulus 3. (tener) mladičký, he
zoučký.

tenellus 3. = tenellulus.
teneo, tenuř, tentum 2.: 1. a) držeti,

maniď v ruce, objímati; (zrak) upí
rati, obraceti: ora tenere..b) držeti
se něčeho algd, vestigia jíti ve sto
pách, iter alguo tenere jíti, směřova
ti, plouti; t. cursum zachovatí; ventus
'adversum tenet vane z protivné stra
ny; memorič algd t. chovati v pamě

tmavý, neznámý,
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ti; přen. pojímati, chápati, rozumě- změkčovati, zmenšovati, zeslabo
ti, věděti: t. algd animo. c) držeti, vatí
místo zaujímati, míti obsazeno; t.
oppidum i uhájiti, udržeti; bydliti,
usaditi se, naplňovati, pokrývati;
locum tenuise dospěti, doraziti ně
kam, terram, portum přistati, za
kotviti. d) míti, obdržeti dostati
nomen; míti v moci, držení, spravo
vati, veleti, ovládati. 2. a) poutati,
vázati, v pass. býti vázán, podroben
legibus, poená; jímati, zaujmouti,
uchvacovati, zachvacovati; teneri
býti dopaden, usvědčen; obsahovati
něco, týkati se něčeho; vázati, pou
tati sacramento, vadimonio.b) zdržo
vati, za—, potlačovati, zabraňovati.
c) stále držeti, t. se loco udržeti se;
zachovávati něco, vytrvati v něčem,
udržovati; se t. chovati se, držeti
se čeho, říditi se čím. d) nepřech.
udržeti -se, trvati, fama tenet. e)
prováděti, tvrditi, dokazovati, cau
sam vyhráti.

tener, a, um 1. útlý, slabý, mladý,
jemný.2. měkký, poddajný, ohebný,
něžný; změkčilý, rozkošnický.

teneritás, dtis,f. útlost, něžnost.
těénesmos, 7, m. [ř.] nucení na sto

lici.
tenor, oris, m. 1. (nepřetržitý) pohyb,

tok, proud; uno t—e nepřetržitě,
bez ustání. 2. průběh, postup, ráz,
způsob, „,duch““, poměr; *smysl,
obsah; (pro) tenore legis podle (zně
ní) zákona.

Těnos (-us), ř, f. ostrov v Kykladách.
tensa, ae, f. slavnostní vůz.
tentigo, inis, f. napjetí; chtíč.
tento, tentabundus a j. viz tempto a

pod.
tentorium, ii, n. stan.
tenuiculus 3. tenoučký, chudičký.
tenuis, e 1. tenký, útlý, hubený,

mělký, úzký, hebký; zvuk: proni
kavý. 2. řídký, vzdušný, lehký,
čistý, jasný. 3. jemný, důkladný;
skrovný, chatrný, prostý, chudý;
tenuiores, um, m. lidé nižších tříd.

tenuitás, atis, f. 1. tenkost, útlost,
hubenost, těsnost; řídkost, vzduš
nost.2.jemnost, přesnost; chůdoba,
prostota.

tenuo 1. a) ztenčovati, zužovati,
rozpouštěti. b) činiti jemným,

tenus předl. s abl. za slovem 1. až
po něco, až k, Tauro tenus; až do
vulneribus tenus. 2. jen až po (ane
dále): verbo t. jen slovy, nominet.
jen podle jména.

*tenutárius,7, m. správce, šafář,man.
Teos, 7, f. ionské město v M. Asii;

Téěius 3. Těius 3. tejský, z Tea;
anakreontský; Těiř,orum, m. Teané.,

tepe-fació, feci, factum 3. (v pass.
„fTó)zahřívati, hřáti, oteplovati.

tepe8, uř — 2. a) býti teplý, vlažný.
b) rozehřívati se láskou; býti vlažný
= chladný.

tepěsco, tepuf — 3. rozehřívati se,
za— se, oteplovati se.

tepidárius 3. patřící k teplé lázní;
t—um, T, n. místnost pro teplou
lázeň.

tepidus 3. a) teplý, vlahý, vlažný. b)
vlažný —chladný.

tepor, oris, m. a) teplost, vlhkost,
vlahost. b) vlažnost—=chladnost. c)
tjih.

ter třikrát; mnohokrát, velice.
ter-decie(n)s třináctkrát.
terebinthus, 7, f. (ř.] terebinth

(strom).
terebróo 1. vrtati, pro—, proraziti.
teredo, inis, f. [ř.]červotoč.
Terentius, iř, jméno říms. rodu;

T—us 3. Terentiánus 3. Terentiův.
teres,etis 1. oblý, kulatý, zakulacený.

2. štíhlý, táhlý, hladký; jemný,
vkusný; jemně spletený, pevný.

Tereus, 7, m. král thrácký, choť
Proknin.

er-g i trigemi
tergeč, tersř, tersum 2. (zř. tergo 3.)

utírati, o—, vy-=, čistiti, leštiti.
Tergeste, is, n. Terst.
tergi-versátio, onis, f. obracení se,

otálení, prodlévání.
tergi-versor 1. a) vytáčeti se, vy

mlouvati se. b) loudati se, otáleti;
rozpakovati se.

tergum,ř, n. záda, hřbet; t—a caedere
bíti do zad, in t—is haerere býti
v patách, dotírati, t—a vertere,
dare obrátiti se, dáti se na útěk;
t. dare alci utéci před někým;
přen. útěk, ústup. 2. a) zadní strana:
post. t. vzadu, za sebou, odzadu,
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zezadu; d t—©od (ze) zadu, za zády.
b) záda, týl; t—a invadere vpadnouti
v týl. c) hřbet= povrch, tělo. 3.
a) kůže, rouno. b) věci z kůže:
měch, bubínek, řemen,vrstva štítu.

tergus, oris, n. 1. záda, hřbet. 2. ků
že.

termes, itis, m. větev, ratolest.
terminális, e mezní, hraniční; Ter

minalia, ium, n. Terminalie, slavnost
mezníková 23. Il.

terminatio, onis,f.1. omezení, vy—,
vyměření, určení. 2. ukončení; zá
věr řečn. periody.

termino 1. a) omezovati, ohraničo
vati. b) omezovati, vy—, určovati;
končiti, do— bellum.

terminus, 7, m. 1. mezník, hranice,
přen. řád. 2. okršlek, území. 3. cíl,
konec. 4. bůh Terminus.

ternárius, 7, obsahující číslo 3.
terní 3. po třech; trojí, trojnásobný,

tři.
teró, tr)vř,tritum 3.: 1.a) tříti, otírati,

hnísti; otlačiti, otupovati a pod.;
t. calamo labellum pískati na flétnu;
t. calce alcis calcem býti někomu
v patách. b) obnositi, opotřebovati,
nomina učiniti běžnými; t. iter často
stoupati, kráčeti po cestě; spatium
tritum ujetá dráha. c) otírati se
o něco, narážeti, zavaditi o něco;
roztírati, lisovati; obilí mlátiti. 2.
čas. tempus, otium, aetatem t. trá
viti, mařiti, utráceti, ubíjeti; se t.
in re mořiti se, trápiti se, hmožditi
se něčím.

terra, ae, f. země, půda, krajina;
terrd na (po) zemi, terri marigue
na zemi (souši) i na moři; terrge
(lok.) na zemi; v plur. terrae země,
svět; in terris na světě, ubi terrarum
kde na světě? orbis terrae (terrarum)
okršlek zemský, vesmír, římskásvě
tová říše; Terra božstvo, matka
Země; *terraetenus k (na) zemi.

Terracina = Tarracina.
terrenus 3. a) zemitý, hlinitý, ze

země, z hlíny; t—um, 7, n. půda,
pozemek. b) zemský, po—, lidský;
v zemi, podzemský.

terreo, uj, itum 2. strašiti, děsiti,
v pass. Jekati se; zastrašovati, od—,
zaplašovati.

terrestris, tre zemský, po—, na (po)

zemi; iter terrestre pochod po soušl;
t—ia, ium, n. pozemští tvorové.

terreus 3. zemský, ze země pochá
zející.

terribilis, e strašný, děsný, děsivý,
hrozivý.

terriculum, 7, n. plur. strašáky.
terri-fico 1. strašiti, děsiti.
terri-ficus 3. hrozný, děsný.
terri-gena, ge, m. f.syn, dcera země;

*tuzemec, domácí člověk.
terripavium, terripudi
territó 1. strašiti, děsiti.
territorium, iř, n. území, půda, po

zemky.
terror, Oris, m. 1. strach něčí n.

z někoho alcis; hrůza, zděšení,
bázeň; t—ř esse býti na postrach,
t—eminferre, inicere nahnati strachu,
t.externus z vnějšího nepřítele. 2.po
strach, příšera, strašák, hrozný
zjev; strašná událost, hrozná zpráva.

=tťrip

tersus 3. utřený, čistý, pěkný,
ozdobný.

tertiadecumáni, orum, m. vojíni 13.
legie.

tertiánus 3. třetidenní; t—7,orum,m.
vojáci 3. legie.

tertius 3. třetí; t-—a pars třetina,
t—ae partes úloha třetího herce;
tertium po třetí, t—0 po (za) třetí.

ter-Uncius,iř, m.1. tři uncie='/,assu.
2. !/,; haléř, nepatrná mince.

tesgua, orum, n. pustiny, pouště,
pusté pláně.

tessera, ae, f. 1. kostka, 2. průkaz
pohostinného přátelství. 3. deštička
u vojska s heslem neb rozkazem,
heslo, rozkaz, vyhláška, poukázka,
nummdária na peníze.

tesserárius, if, m. roznašeč hesla,
voj. rozkazů.

tesserula, ae, f. kostečka, kamének,
dlaždička.

testa, ae, f. 1. nádoba hliněná, hrnec,
džbán, popelnice; střep, střepina,
úlomek, střepiny, tabulka pro stře
pinový soud (t—drum suffragia).
2. cihla. 3. skořápka u *vajec i u
měkkýšů, měkkýš ve skořápce. 4.
„„kůra““.

testáceus: t—um opus stavba z cihel.
testáamentárius 3. závětní; t—us, 7,

m. padělatel závětí.
testamentum, 7, n. poslední vůle



testátio 357 Thebae

závěť; t—! factio právo činiti závěť,
t—© cavere ustanoviti v závěti, ex
t—o podle závěti; t—5 scribere
ustanoviti v závěti. *Novum, Vetus
test. Nový, Starý zákon.

testátio, onis,f. dovoláváníse někoho
ttestátor. Sris, m. svědek; kdo dělá

závěť.
testatus 3. dosvědčený, dokázaný,

známý.
testes, ium,m. varle, varlata.
testi-ficátio, onis,f. svědectví,důkaz,

dosvědčení.
testi-ficor 1. a) svědčiti, do—, vy

povídati jako svědek; dokazovati,
tvrditi, prohlašovati. b) bráti za
svědka.

testimonium, iř,n. svědectví, osvěd
čení, důkaz; dicere algd pro t—i0 j.
svědectví, j. svědek.

testis, is, m. f. svědek, svědkyně;
svědectví, důkaz; algm t —emadhibe
re bráti za svědka, algm t—em produ
cere vésti jako svědka, t—ibus uti
dokládati se svědky; t—e aliauo
podle něčího svědectví.

testor 1. a) bráti si za svědka, do
volávati se svědka, zapřísahati se
někým, prohlašovati před někým.
b) býtisvědkem, svědectví vydávati,
prohlašovati, dokazovati. c) zavěť
dělati; testatus 3. dosvědčený, zřej
mý, jasný.

testii (neskl.) nm.poklička, nádoba,
. hrnec, mísa (hliněná).
ttestidinátus 3. klenutý.
testiidineus 3. želvový, ze želvoviny;

želví, pomalý (krok).
testido, inis, f. 1. želva, želví štít;

resonanční deska u lyry, lyra, želvo
vina. 2. želva, voj. ochranný pří
střešek, buď ze štítů nebo jako
ochranná střecha. 3. klenba, kle
nutá místnost.

testula, ae, f. střepinka, destička.
ttetanus, T,m. ztrnutí (šíje).
Tethys, yos, f. mořská bohyně, choť

Okeanova.
tetrachmum, 7, n. [ř.] čtyřdrachma.
tetrarches, ae, m. [ř.] tetracha.
tetrarchia, ae, f. [ř.] tetrachie, pan

ství tetrarchovo.
tetricus 3. zasmušilý, vážný, přísný,

nevlídný.
Teucer, Teucrus, T,m. vlastní jméno:

4

1. syn Telamonův. 2. nejstarší král
trojský. Teucrus 3., Teucrius 3. teu
kerský, trojský; Teucrř, orum, m.
Trojané; Teucria, ae, f. Troja, země
trojská; Teucris, idis, f. Trojanka.

Teuthrás, antis, m. myth. král v Mysii;
Teuthrantčus, Teuthrantius 3. Teu
thrantův, mysský.

Teutoburgiensis saltus les Teuto
burský

Teutoni, orum, m. Teutonové. Teuco
nicus3. teutonský, germánský, *ně
mecký.

texo, texuř, textum 3. a) plésti, oplé
tati, víti, tkáti. b) tesati, stavěti,
skládati.

textilis, e tkaný, pletený; t—e, is, n.
tkanina, roucho tkané.

textor, oris, m. tkadlec, krejčí.
textrinum, 7, n. tkalcovství, tkal

covna.
textum, T, n. 1. tkanina, roucho,

pokrývka. 2. stavba.
textura, ae, f. tkanina.
textus, is, m. 1.—textum. 2. slovní

znění, spojení, text, obsah.
Tháis, idis (-idos), f. jméno ženské.
thalamus, 7, m. [ř.] 1. komnata,

pokoj, obydlí, ložnice. 2. manžel
ství, sňatek.

Thales, is, m. řecký filosof (6. st.
př. Kr.).

Thalia, dje=Thalea, ae, f. [ř.] Thalia,
musa veselohry (divadla vůbec) a
básní pastýřských; přen. básně;
nymfa.

Thapsus (-os), T,f. město 1. u Syrakus.
2. jv. od Karthaginy.

Thasus (-os), 7, f. ostrov v moři
egejském; Thasius 3. thaský, Thasil
Thasané.

Thaumás, antis, m.syn Pontův otec,
Iridy a Harpyjí; Thaumanteus 3.Thaumantův;| Thaumantis,| idis=
Thaumantias, adis, f. Thaumantovna.

theátrális, e divadelní, v divadle.
theatrum, T,n. [ř.] 1. divadlo, diva

delní budova, představení, jeviště,
hlediště, obecenstvo, diváci, poslu
chači. 2. přen. jeviště—=působiště,
dějiště.

Thebae, drum, f. Théby; Thebanus3.
thébský; Thebanř,orum, m. Thébané;
Thebdna, ae, f.—=Thébais, idis, f.
Thébanka. Thebaicus3. thébský.
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théca, ae, f. [ř.] pouzdro, schránka,
skříňka, truhla.

tthéma, atis, n. látka, téma.
Themis, idis, f. bohyněspravedlnosti.
Themistocles, is, m. sťátník athén

ský (5. st. př. Kr.); Themistocleus,
Th—ciius 3. Themistokleův.

Theocritus, 7, m. řec. básník (3. st.
př. Kr.).

theogonia, ae, f. [ř.] původ bohů.
*theologia, ae, věda o bohu;

*theologus, i, m. theolog (viz dále),
*theologicus 3. theologický.

theologus, ř,m. [ř.] badatel o bozích.
Theophrastus, 7. m. řec. filosof a

přírodopisec.
*theoria, ae. f. filosofická úvaha,

teorie.
thermae, drum. f. [ř.] (aguae) ther

my, lázně s horkou vodou (i pří
rodní).

Thermae, drum. f. město na sev.
Sicilie; Thermitáanus 3. thermský,
T—?thermští.

Therme, es, f. město v Makedonii
(Soluň); Thermaeus 3. thermský.

Thermo-pylae, arum, f. Thermopyly.
Thersitěs, ae, m. ošklivý Řek před

Trojou.
thesaurárius 3. pokladní, pokradu;

*t—um, T, n. pokladnice.
thesaurus, 7, m. [ř.] poklad, poklad

nice, skladiště, zásobárna.
Theseus, 7,m. [ř.] mythický rek The

seus, vládce athénský; Theséus 3.
Theséius 3. Theseův, athénský. The
sides, de, m. Theseovec.

Thespiae, drum, f. [ř.] město v Boio
tii. Thespius3. thespijský; Thespiades
deae= musy; Thespienses, ium, m.
Thespiané. Thespiades, um, f. Thes
piovny, Musy.

Thespis, idis, m. první básník řec.
tragedie.

Thespróti, orum, m. Thesprotové,
kmen v jz. Epiru; země Thesprótia,
ae, f. — Thesprótius 3. thesprotský.

Thessalia, ae, f. krajina v sv. Řecku;
obyvatelé Thessalř, orum, m. Thes
salové; adj. Thessalus, Thessalicus 3.
thessalský.

Thessalonica (—ce, €s), ae, f. nyn.
Soluň; Thessalonicenses, ium, m.
Thessaloničané.

Thestius, iř,m. myth. král v Pleuronu;

Thestiaděs, ae, m. Thestiovec; Thes
tias, adis, f. Thestiovna.

thěta řec. písmeno, začátek slova
thanatos, smrt; značilo odsouzení.

Thetis, idis, f. mořská bohyně, matka
Achilleova; přen. moře.

*Theutunicus 3.—Teutonicus.
thiasus, T,m. [ř.] tanec ke cti Bakcho

vě, taneční sbor.
Thisbe, es, f. milenka Pyramova.
Thoás, antis, m. 1. král v Tauridě;

Thoantěus 3. Thoantův, taurský. 2.
král na Lemnu; Thoantias, adis, f.
Thoantovna (Hypsipyle).

tholus, 7, m. [ř.] kopule chrámu,
chrám, svatyně.

thóráx, dcis, m. [ř.] brnění, pancíř;
*silný vojenský kabátec.

Thrácia (Thraecia), ae, f. Thrákie;
Thráx (Thraex), cis, m. Thrák, adj.
thrácký; gladiator s thráckou zbrojí;
Thraessa (Thréssa), ae, f. Thráčanka.
Thracius 3. Threicius 3. thrácký.

Thrasea Paetusvznešený Říman doby
Neronovy.

Thrasybulus, T, m. vůdce athénský,
kol. r. 400 př. Kr.

thronus, ř, m. trůn:
Thůcydides, is, m. Thukydides, řec*

dějepisec (5. st. př. Kr.); Thůcydi
děus 3., Th—dřus 3. Thukydidův,
thukydidovský.

Thůle, es, f. myth.
ostrov, konec světa.

thunnus=thynnus.
Thůrit, Orum, m. město v Bruttiu;

Thůrinus 3. thurijský, Th—TThuri
jané, Th—um, 7, n. Thurijsko.

thůs=tus.
thya, ae, f. [ř.] thuje; thyius3.thujový,

z thuj. dříví.
Thyestes, ae, m. syn Pelopův, bratr

Atreův; Thyesteus 3. Thyestův; Thy
estiaděs, ae, m. syn Th—ův (Aigis
thos).

Thyias, adis, f. [ř.] bakchantka.
thymbra, ae, f. [ř.]saturej, marjánka.
Thymbra, ae, f. osada v Troadě;

Thymbraeus3.thymberský (Apolon).
Thymele, 8s, f. tanečnice doby Do

mitianovy.
t+thymelici Iadřhry lyrické a hudební.
Thymoetes, ae, m. Trojan Th.
thymum, 7, n. (-us, 7,m.) [ř.] dymián,

mateřídouška.

nejsevernější
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Thynia, ae, f. severní část Bichynie,
Thynus 3. bithynský.

thynnus, 7, m. [ř.] tuňák (ryba).
Thyčne, €s, f. matka Dionysova;

Thyoneus, I, m. syn Thyonin; Thyo
nidnus, 7, m. thyonský mok, víno.

thyrsus, T,m. [ř.] thyrsus, tyč révou
n. břečťanem opletená; přen. básnic
ké nadšení.

Ti. zkratek Tiberius.
tiáras, de, m.—=tidra,ae, f. [ř.) tiara,
Tiberis, is, m.—Thybris, idis, m.

řeka Tiber(a), Tiberfnus 3. fem. též
TiberTnis, idis n. Thybris, idis tiber
ský; Tiberinus,ř, m. bůh řekyTiberu,
řeka sama.

Tiberius, iT (Ti.) řím. předejmení;
Tiberidnus 3. Tiberiův.

tibia, ae, f. 1. holenní kost, holeň.
2. dechový nástroj, flétna, píšťala;
tibiis cantare pískati na píšťalu.

tibicen, inis, m. (cano) 1. pištec.
2. sloup, pilíř.

tibicina, ae, f. pištkyně.
tibicinium, if, n. pištectví, hudba.
Tibullus (Albius), T, m. elegik doby

Augustovy.
Tibur, uris, n. město v Latiu (Tivoli);

Tiburs, urtis= Tibur(tT)nus 3. tibur
ský; Tiburtěs, ium, m. Tibuřané;
Tiburs, tis, n. okolí Tiburu; Tiburtř
num, T, n. statek a vila v Tiburu;
Tiburt(In)us, 7, m. myth. zakladatel
Tiburu.

Ticínum, 7, n. město v nížině pádské
(Pavia).

Ticinus,!ř, m. přítok Páduslevé strany
Tigellfnus, Fr,m. důvěrník Neronův.
tigillum, 7, n. trám, lať, tyč.
tignárius 3. tesařský, faber t. tesař.
tignum, I, n. otesaný kus dřeva,

trám, kláda.
Tigránes, is, m. král arménský; sídlo

jeho Tigrdno-certa, ae, f
tigris, is, m. f. tigr.
Tigris, is (—idis), m. řeka Tigris.
tilia, ae, f. lípa.

"Timávus, T,m. říčka mezi Terstem a
Aguilejí.

time-factus 3. zastrašený, polekaný.
timeč, uř — 2.: 1. báti se, stracho

vati se. 2. t. alci, pro aliguo báti se
o někoho, něco; t. suis rebus o svou
bezpečnost, de suo periculo o sebe,
de bello stran války; timere ut (ne

non) aby, že ne; t. ně aby ne, že;
timěre s inf. ostýchati se, váhati;
s obavou očekávati, pozorovati. 3.t.
algm, algd báti se někoho, něčeho,
timeri vzbuzovati strach; timendus
3. hrozný, nebezpečný.

timiditás, atis, f. bázlivost, ostýcha
vost, zbabělost.

timidus 3. a) bázlivý, plachý, ostý
chavý, zbabělý, subst. m. zbabělec.
b) úzkostlivý, opatrný.

timor, oris, m. 1. bázeň, strach, alcis
něčí i před někým; t—ore perterritus
ze strachu. 2. postrach, hrůza.

TFimotheus, 7,m. vojevůdce athénský
ve 4. st. př. Kr.

tinctilis, e čím může něco býti smo
čeno, kapalný.

*tTnctůra, ae, f.
tinktura.

tinea, ae, f. mol, červ, housenka.
tingo, Unxř, tInctum 3.: 1. smáčeti,

na—, svlažovati, smývati; ponořiti,
pohroužiti, agud do vody. 2. na
pouštěti, barviti, potřísniti. 3. na
plniti. 4. tingor dostávám (mám)
barvu; *tínctus color sytá barva.

tinnio 4. cinkati, zvoniti, zníti.
tinnitus, čs, m. cinkání, zvonění, ři

kot.
tinnulus 3. cinkavý, zvonivý, chřes

tivý.
tintino 1.=tinnio 4.
tinus, 7, f. kalina.
Tiresiás, ae, m.slepý věštec Teiresias

v Thébách.
Třridates, ae, m. král arménský.
tiro, onis, m. 1. voj. nováček. 2. vůbec

mladý muž, jenž oblékl mužskou
togu, začátečník, mladý účastník,

Tiró, onis, m. římské příjmení (pro
puštěnec Ciceronův).

tirócinium, iI, n. 1. začátek voj.
služby. 2. nováčkové. 3. nezkuše
nost, pokus, první vystoupení, ne
zkušená mladost.

tirunculus,T, m. (tiro) nováček,mladý
začátečník, člověk zcela neobratný.

Tiryns, Třrynthis,f. město v Argolidě;
Třrynthius 3. tirynthský,. subst. Ti
-rynťan; T—ia, ae, f. Tirynťanka.

tisanárium viz ptisanarium.
Třsiphoně, es, f. (ř.] jedna z Erinyf;

Tisiphoneus 3. propadlý Tisifoně,
zločinný, hříšný.

léčivá tekuti
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Tissaphernes, is, m. perský satrapa.
Titán, dnis= TitdnusI,m.obyč. v plur.,

Titan(i); v sing. často = Hyperion,
bůh slunce; adj. Titanius 3., TItánia
cus 3., Titanův, titanský. f. též
Titanis, idis=(Titanka Tethys, Ti
tanovna Pyrrha, Leto, Kirke, Arte
mis).

Tichonus, 7, m. syn troj. krále Lao
medonta, choť Eoin; Tithónius 3.
Tithonův, T—ia Eos.

Titiés, ium>—Titienses, ium, m. Ti
tiové, jedna ze tří starých tribuí
římských.

ticillátio, onis, f. lechtání, dráždění.
titillo 1. lechtati, drážditi.
ttitio, ónis, f. hořící poleno; (po)žár.
titubanter vrávoravě, nejistě.
titubátič, onis,f. vrávorání, nejistota.
titubo 1. a) vrávorati, kolísati se,

klopýtati. b) koktati, zajíkati se;
býti v nejistotě, váhati; chybiti.

titulus, 7, m. 1. nápis náhrobní, ná
věští prodejní, nadpis, titul; čestný
nápis, slavné jméno.2. titul = čest,
sláva, vyznamenání; jméno = zá
minka, sub titulo.

Titurius, T,m. legát Caesarův v Galii.
Titus, T,m. předejmení římské.
Tityos, FT,m. myth. obr, syn Gaie.
Tityrus, F, m. jméno pastýře.
Tmaros, ř, m. pohoří v Epiru; Tma

rius 3. tmarský.
T(i)molus, 7, m. pohoří a město

v Lydii u Sard; Tmólitěs, ae, m.
Tmolan; Tmólius 3. tmolský (víno).

tocullio, čnis, m. [ř.] lichvář, vydři
duch.

tofus— tophus, i, m. tuf.
toga, de, f. 1. toga, j. roucho. 2.

odznak. a) Římana (sens ogata):
b) občana mimo válku; in toga=v ci
vilu, v občanských úřadech, v míru.
c) činnost mimo válku, mír. d) od
znak lehkých žen, lehká ženština,
„„holka““.

togátus 3. a) togou oděný. b) římský,
subst. Říman, římský občan; c) ne
ozbrojený, občanský, mimo válku,
v míru; comoedia (fabula) togata
veselohra rázu římského. d) „„lehký““
o ženách.

togula, ae, f. (malá) toga.
tolerábilis, e snesitelný, lehký; -iter

trpělivě.

toleráns, antis trpělivý, snášelivý.
tolerantia, ae, f. trpělivost, snášenli

vost.
toleráatio, onis, f. snášení.
tolero 1.: 1. a) trpěti, snášeti; t.

famem ré hlad něčím zaháněti. b)
vydržeti, přetrpěti. 2. udržovati,
vy—, zachovávati; vitam t. udržo
vati se na živu.

tolléno, onis, m. (tollo) váha, jeřáb
(na břemena).

tolló, sustulř, sublatum 3.: 1. a) zdví
hati, pozdvihovati, herbam utrhnou
ti, ancoram vytáhnouti, t. algm in
crucem ukřižovati; signa t. voj. vy
trhnouti, vyraziti, infantes pozdvih
nouti, uznati, za vlastní přijmouti,
ale i zploditi, zroditi; fluctůs t.
(roz-)bouřiti; se t., tollřzdvíhati se,
vstávati, po—, vy—, vyrůstati; cla
morem, cachinnum tollere dáti se do
křiku, smíchu. b) vznášeti, po—,
povyšovati; laudibus t. chváliti, vele
biti; posilovati, těšiti; t. animum
doďávati mysli, odvahy; sublatus 3.
zpyšnělý, bujný, zpupný. c) bráti
na sebe onus, bráti k sobě, s sebou;
držeti, nésti, do—, za—, dovésti,
dopraviti, v pass. odebrati se. 2. od
straňovati. a) odklízeti, odnášeti,
odnímati, s pole sklízeti; vynášeti,
zachraňovati; de medio t. se světa
sprovoditi, usmrtiti. b) vymýtiti,
potlačiti, něčeho nechati. c) rušiti
legem, sacramentum, ukončiti contro
versiam, rozbořiti, zničiti, zmařiti
spem fugae; diem tollere zmařiti
dlouhými řečmi jednání senátu.

*tomba, ae, f. hrob, náhrobek.
tomentum, 7, n. vycpávka polštářů.
Tomi, orum, m. (Tomis, idis, f.) město

na záp. břehu erného moře;
Tomitae, drum, m. Tomští; Tomita
nus 3. tomský.

Tomyris, is, f. královna skytská.
tondeč, totondT,tonsum 2. a) stříhati,

holiti,se t.,pass.stříhati se,holitise;
t. algd re zbavovati něco něčeho.
b) ořezávati, oklešťovati, požínati,
spásati, otrhati, oškubati.

tonitrus, us, m. tonitruum,7,r. hrom,
hromobití.

tono, uř — 1. hřmíti; love tonante
za hromobití; rachotiti, buráceti.
Tondns,antis Hromovládce(Jupiter
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tonsa,ae, f. veslo.
tónsillae, rum, f. mandle v krku.
tonsor, oris, m. střihač (vlasů), ho

lč.
tonsorius 3. holičský.
tonstricula, ae, f. stříhačka vlasů,

holička.
tonstrina, ae, f. holírna.
tonsuúra, ae, f. ostříhání;

tonsura.
*tonsúro 1.

opatřiti.
tonus, 7, m. napjetí; ttón, *přízvuk.
toplárius 3. [z ř.] náležející k okras

nému zahradnictví, subst. m. umělý
zahradník; t —ia, ae, f. umělé za
hradnictví.

topica, orum, n. [ř.] nauka o všeobec
ných důvodech a důkazech v řeč
nictví.

toral, ális, n. pokrývka, přehoz lůžka.
torculum, 7, n. (torgueo) lis.
toreuma, atis, n. [ř.] vypuklá práce,

relief; ciselovaná nádoba.
tormentum, 7, n. (torgueo) 1. kolo

na hřídeli, rumpál. 2. metací stroj,
samostříl, těžká střela, *dělo. 3. a)
mučící nástroj, skřipec; se dare in
t—a podstoupiti mučení. b) mučení;
t—is (per t—a) guderere de alao
vyšetřovati někoho na mučidlech.
c) muka, trýzeň.

tormina, ge, f. svírání v břiše, kolika.
torminoósus 3. trpící kolikou.
torno 1. soustruhovati.
tornus, 7, m. soustruh, dláto.
toroósus 3. svalnatý, masitý.
torpedo, inis, f. 1. zernulost, tupost,

malátnost. 2. rejnok elektrický.
torpeo, uř — 2.: 1. a) trnouti, býti

ztrnulý, nehybný, ztuhlý. b) mrznou
ti, býti zkřehlý, zmrzlý; býti chabý,
nemíti síly, vlády. 2. malátněti, za
háleti, býti tupý. 3. býti omámen,
ochromen, bez sebe.

torpěsco, torpuř — 3. a) ustrnouti,
ztuhnouti, zdřevěněti. b) zmalátně
ti, zeslábnouti, zchoulostivěti.

torpidus 3. ztuhlý, ztrnulý, nehybný,
zkřehlý, zmrzlý; omráčený, roze
spalý.

torpor, oris, m. ztrnulost, ochrnutí,
malátnost, tupost.

torguátus 3. s řetězem na krku.
torgueo, torsř, tortum 2.: 1. a) točiti,

*kněžská

ostříhati, tonsurou
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kroutiti, svíjeti, o —, ohýbati, za
křivovati; tortus 3. stočený, splete
ný; t—i crines kudrnaté. b) valiti,
lapidem zvedati, undas (roz)vířiti,
brázditi; říditi, oculos obraceti; ně
čím se rozmáchnouti algd, něco
metati, vymrštiti, házeti hastos,
elandes, fulmina. c) zkřiviti ora;
přen. kroutiti, měniti, převraceti
sententias; točením způsobiti cursum
2. mučiti, týratl, soužiti, znepoko
jovati; zkoumati, zkoušeti.

torguis (torgues) is, m. (f.) řetěz na
krk, obojek, chomout, věncoví,

torrens, entis palčivý, žhavý, parný;
vroucí, kypící, bouřlivý, prudký;
subst. m. bystřina, příval.

torreo, torruř, tostum 2. a) sušiti,
pražiti, péci, smažiti; tosta frux
chléb; v pass. prahnouti. b) páliti,
roz—, o—, při—, spáliti.

torridus 3. a) suchý, vyprahlý, vy
schlý; spálený, o—, roz—, palčivý,
parný. b) vyprahlý, zakrslý.

torris, is, m. opálený kus dřeva.
*torsio (tortio, torcio), onis, f. mučení,

týrání.
tortilis,e točený, točitý,zakroucený,

zahnutý.
tortor, oris, m. mučitel, kat.
tortuosus 3.a) plnýzávitů,kroucený,

křivý.b) přen.spletitý, záludný.
*tortůra, de, f,=torsio.
tortus, is, m, točení, závit, oblouk.
torus, 7, m. 1. uzel; sval, lalok.

2. polštář, poduška, lůžko, pohovka,
lehátko; manželské lože, manželství;
pohřební lože, katafalk.

torvitás, atis, f. zasmušilost, nevlíd
nost.

torvus 3. hrozný, divoký, nevlídný,
chmurný.

tot tolik, jen tolik.
*totaliter úplně.
tot-idem tolikéž, právě tolik.
totié(n)s tolikrát.
totus 3. celý, ucelený; v doplňku:

zcela, úplně, vůbec. totum, 7, n.
celek.

toxicum, 7, n. [ř.] jed.
trá- ve slož.=trdns-,
trabális, e trámový, jako trám.
trabea, ae, f. starobylé slavnostní

roucho s nachovými pruhy.
trabeátus 3. oděný trabeou,
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trabs, bis, f. 1. kláda, trám; kmen,
strom. 2. loď, střecha.

*trachea, ae, f. průduška.
Tráchin, Fnis,f. město v již. Thessalii;

Trachinius 3. trachinský, Tr—iřTra
chiňané, Tr—iae Trachiňanky.

tractabilis, e 1. hmatatelný; 2. přen.
přístupný, vlídný, povolný.

tractátio,onis,f.1. zacházenís něčím,
způsob užívání, zpracování látky,
výklad. 2. zabývání se něčím, pěsto
vání něčeho; t. litterarum duševní
práce; 3. jednání, pojednání, vy
šetřování.

*tractátor, oris, m. vyjednavatel.
tractátus, ús, m.= tractatio.
tractim táhle.
tracto 1.: 1. tahati, vláčeti, smýkati.

2. a) dotýkati se, do rukou bráti; t.
sua pericula pohrávati si s nebezpe
čím. b) držeti, míti v rukou, za
cházeti s něčím arma, připravovati
venena; říditi, spravovati; t. algm
zacházeti s někým, chovati se k ně
komu; se t. chovati se, vésti si.
c) zabývati se něčím, něco provozo
vati, něčeho užívati; t. rem publicam
býti politicky činný; jednati o ně
čem, vyjednávati condiciones; látku
zpracovati, pojednávati, vykládati,
líčici; přemýšleti o něčem.

1. tractus 3. nepřetržitě se táhnoucí;
plynný.

2. tractus, is, m. 1. a) tah, tažení,
smýkání. b) pohyb, pohyb oblouko
vitý, oblouk; volný pohyb, zdlouha
vost, rozvláčnost, průtah. 2. tah
písma, řada arborum, rozloha castro
rum; směr, prostor, kraj, končina
maris; okres, čtvrt oppidi; tt. tempo
ris průběh času.

tráditio, čonis,f. 1. odevzdání, vy
dání. 2. vypravování, pověst;
*tyrzení, podání, tradice.

trádo, didř, ditum 3.: 1. dávati, po—,
vy—, odevzdávati, odváděti, pře
nechávati; t. algd per manůs z ruky
do ruky.2.a) odkazovati, zůstavova
ti; traditus 3. zděděný; tráadituminde
fertur odtud pochází obyčej. b) pro
dávati, provdávati. c) odevzdávati
v ochranu, svěřovati, doporučovati,
se t. oddávati se, věnovati se, totum
zcela. d) vydávati arma; v šanc vy
dati,zrazovati;set.vzdávatise, pod

dávati se. e) svěřiti, pověděti, za
znamenati; t. memoriae vypravovati,
memoriae traditum est vypravuje se;
podávati. vykládati, vyučovati; za
svěcovati.

trá-důico, diixř, ductum 3.: 1. a) vésti
přes něco, převáděti, přepravovati:
exercitum flumen, trans Rhenum, per
fines, zřídka abl. Alpibus.b) převésti
na svou stranu, získati pro sebe.
c) projíti, ztráviti devum. 2. před
váděti, ukazovati; tpřednášeti.

tráductio, onis, f. 1. převedení; pro
cházení, průběh. 2. metonymie.

traductor, óris, m. převáděč.
trádux, cis, m, úponka révová.
tragicus 3. [ř.] tragický; tragicky

děsný, vznešený; pathetický.
tragoedia, ae, f. [ř.] tragédie; tra

gické pathos; přen. „„hluk““,zmatek.
tragoedus, 7, m. [ř.] tragický herec.
trágula, ae, f. házecí oštěp, opatřený

řemenem.
trah(e)a, ae, f. smyk, nástroj k mlá

cení obilí.
trahoó,traxT,tractum 3.:1.a) táhnouti,

vléci; nésti purpuras, vésti puerum,
přísti vellera; vléci s námahou. b)
vláčeti, smýkati; přen. přemítati,
rozvažovati, uvažovati. c) vláčením
vytvořiti; t. ruinam zřítiti se, ská
ceti se. 2. a) s sebou, za sebou
táhnouti, vléci, vésti, bráti, unášeti,
strhovati. b) odvlékati, uchvacovati
praedam, pleniti. c) přen. uchvátiti,
za—, strhovati; nakaziti, s sebou
přinášeti. 3. přitahovati, zaváděti,
při—, s—, lákati, vábiti, k něčemu
doháněti, přiměti ad bellum; trahř.
tíhnouti někam. b) vztahovati, obra
ceti k čemu, vykláati zač, rozuměti
nějak něčemu; utrogue rem t. v ně
čem se rozcházeti. 4. táhnouti k so
bě, převésti na svou stranu, pře
jímati, činiti si nároky na něco,při
vlastniti si regnum. 5. a) táhnouti
do sebe, natahovati na sebe, vde
chovati, ssáti, pohlcovati. b) nabý
vati, dostávati, obdržeti; t. flam
mam vznítiti se. 6. a) vytahovati
z něčeho, stahovati; sorte t. losem
určovati. b) vydávati, vyrážeti
suspiria.c) čerpati, získati, nabývati,
odvozovati, vy—: nomen, originem
consilium, 7. natahovati, roz—,
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pro—,prodlužovati,| zdržovati;něčem,mimoněco,něčím;čas.pro
trahř táhnouti se, rozkládati se; bíhati, ubíhati.
tempus trahere mařiti, vitam, noctem
tráviti, krátiti si. 8. stahovati, u—,
vela svinovati.

trá-icič, iecr, jectum 3. (iacio) 1. pře
hoditi, hoditi přes něco. 2. přepra
viti, převésti algm (trans) algd; se t.
přepraviti se, přejíti; t.-vado amnem
přebroditi; odebrati se, utéci se
někam. 3. proniknouti, proraziti,
prostřeliti.

'tráiectič, onis, f. 1. překládání, pře
stavování, in alium svádění, svalo
vání na jiného. 2. přepravování,
převoz, odjezd; t. veritatis přeháně
ní, nadsázka.

tráiectus, is, m. přepravování, pře
voz, přechod.

trál viztransl...
tram... viztransm...
trámes, itis, m. 1. postranní cesta,

stezka, pěšina; přen. lesní stezka,
les. 2. cesta, dráha, běh.

trá(ns)-náto 1. přeplavati.
trá(ns)-no 1. přeplavati; procházeti,

pronikati.
tranguille (-guillo) klidně, pokojně,

tiše.
tranguillitás, dtis, f. klid, pokoj,

ticho, tichost.
tranguillo 1. uklidňovati, tišiti.
tran-guillus 3. (trans, guies) klidný,

pokojný, tichý; t—um, Tř,n. klid,
ticho, klidná pohoda.

tráns předl. s akus. přes, za (kam?
kde?).

tráns-abeo, fre iř, projíti, pronik
nouti.

tráns-áctor, oris, m. prostředkova
tel, prostředník.

tráns-adigo, eg!, actum 3. prohnati,
proraziti, probodnouti.

tráns-al|pinus 3. záalpský.
tránscendo, end, ensum 3. (scando)

přestoupiti, překročiti, přejíti; t.
algd něco, přes něco.

tránscribo, psř, ptum 3.: 1. přepiso
vati, o—, padělati. 2. přepsati po
ložku na něčí jméno, někomu po
stupovati; přepsati do jiného se
znamu.

tráns=curro, (cu—) currř, cursum
3. přebíhati, proběhnouti; běžeti
(jíti, letěti, plouti) přes něco, po

tráns-do, —důcóo — trado, —důco.
transenna, ae, f. síť k chytání ptáků,

mříž.
tráns-e5, řre, iř (ivf), itum 1. a) pře

jíti, překročiti, přestupovati. b) pře
běhnouti, vtrhnouti, vpadnouti in
agrum Sabinum. c) přejíti, přikročiti
k něčemu: ad ius imperii použíti
velitelského práva; přecházeti =
měniti se, pronikati in terga. 2. pře
cházeti, míjeti, minouti, předejíti.
3. přech. a) t. algd přes něco přejíti,
vado flumen přebroditi; překročiti,
překonati, odbýti. b) procházeti,
pronikati hasta pectus. c) jíti,
plouti přes, mimo něco, míjeti,
přejíti; t. algd silentio pominouti.

tráns-fero, ferre, tulř,ldtum1. a) pře
nášeti, převážeti, převáděti, pře
místiti; t.signaadalgm přeběhnouti,
t. sedes přestěhovati se, se t. alguo
odebrati se někam. b) opisovati,
překládaci, užívati v přeneseném
smyslu. c) obraceti něco někam,
dávati někomu, na někoho vznášeti;
se t. oddávati se, věnovati se, pře
stupovati na něčístranu. d) sváděti,
svalovati na někoho causam. e) pře
váděti, u—, proměňovati; čas. od
kládati. 2. předváděti, ukazovati.

tráns-figo, xI, xum 3. probodnouti,
prokláti.

+transfluo, flixr 3. protékati.
tráns-fodio, fodř, fossum 3. probod

nouti, rozraziti.
tráns-formis, e proměnlivý.
tráns-formo 1. pro(pře-)měňovati,

přetvořovati.
tráns-fuga, de, m. přeběhlík, zběh.
tráns-fugio, fiigr — 3. přeběhnouti,

zběhnouti.
tráns-fugium, iř, n. přeběhnutí, pře

bíhání.
tráns-fundo, fůdř,fisum 3. přelévati,

přenášeti; *překládati.
tráns-fůsio, onis, f. přelévání, mí

šení.
tráns-gredior, gressus sum 3. a) pře

ročiti, přejíti; přidati se k ně
komu. b) přikročiti, přistoupiti
k něčemu. c) procházeti něčím,jíti
skrze něco.

tráns-gressio, čnis, f. 1. přecházení,
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přechod. 2. figura přestavení slov,
hyperbaton.

tráns-gressus, is, m. = transgressio.f.
tráns-icio —=traicio.
tráns-igo, 8gř, dctum 3. (ago) 1. pro

raziti, probodnouti. 2. a) provésti,
vyříditi iudicium, comitia. b) ujed
nati, umluviti se, shodnouti se. c)
dokonati, dokončiti iter. d) čas.
tráviti, prožívati.

tránsilio, uř —4. (salio) 1. přeskako
vati, překročiti. 2. vynechávati, po
míjeti.

tráns-itió, onis, f. 1. přecházení, pře
chod; přeběhnutí, zběhnutí. 2. prů-.
chod.

tráns-itus, is, m. 1. a) přechod; pře
stoupení k jiné straně; t. rerum
změna ve vládě. b) přechod přes
něco, možnost přechodu, průchod;
t—um dare dovoliti projíti. 2. cesta;
přejíti, uplynutí, minutí.

trá(ns)-láticius 3. a) přenášený;
edictum t—um ustálené prohlášení,
b) obvyklý, běžný.

tra(ns)-látio, onis, f. 1. přenášení,
převedení, criminisodvrácení. 2. od
mítnutí. 3. metafora, rčení obrazné.

tráns-látivus 3. odmítavý.
ttránslatus, ds, m. přenesení, slav

nostní průvod.
tráns-látor, oris, m. přenašeč.
trans-liceo — — 2. prosvítati.
tráns-marinus 3. zámořský.
*transmeabilis, e překročitelný.
tráns-meo 1. někudy procházeti.
trans-migro 1. přestěhovatise, pře

sídliti.
tráns-missió, onis, f. (—issus, ůs,

m.) přeplavení, přeplavba, přívoz.
trans-mitto, misi, missum 3.: 1. a)

překládati, přepravovati, přenášeti,
převážeti. b) dávati, odevzdávati,
přenechávati; me transmisit haben
dam dal mne; věnovati tempus, svě
řovati bellum; pouštěti, v—, vy—,
excercitum. 2. a) se t. přepravovati
se, přecházeti, překročiti (též
absol.); t. campos cursii probíhati.
b) přen. přejíti něco, vynechati,
silentio mlčením pominouti. c) pře
státi, prožíti, ztráviti.

tráns-montánus 3. bydlícíza hora
mi; t—!, Orum, m. kmeny tam
sídlící.

364 Trebatius

tráns-moveo, movl, motum 2. pře
místiti, přeložiti.

tráns-muto 1. změniti, přeměniti.
*tránsnátůúrális,e nadpřirozený,me

tafysický.
tráns-no, —náto, viz tráno, —nato.
tráns-padánus 3. zapádský; t—i,

orum, m. kmeny zapádské.
*tránspáréns entis průsvitný.
tráns-póně, posuř,positum 3. překlá

dati.
tráns-porto 1. převážeti, do—, pře

pravovati, dopravovati.
tráns-rhénánus 3. zarýnský; t—!,

orum, m. kmeny zarýnské.
tráns-tiberinus 3. zatiberský; t—ř,

orum, m. obyvatelé bydlící za Ti
berem.

tránstrum, T, n. příčka; spodek pa
luby, veslařská lávka.

tránsulto 1. (salio) přeskakovati.
transuó, uř, čitum 3. propíchnouti,

napíchnouti.
tra(ns)-vectioó, onis, f. převoz, pře

plutí.
tra(ns)-vehó, xř,ctum 3. a) převážeti,

přepravovati; v pass. přejížděti, jeti
přes něco, defilovati. b) převážeti,
vézti mimo, v pass. mimo jeti,
plouti; čas. v pass. míjeti, uplynouti.

tráns-verbero 1. prohnati, probod
nouti.

tráns-versárius 3. příčný.
tráns-versus (—vorsus)3. a) příčný,

napříč jdoucí, šikmý; nec t—um
unguem (digitum) discedere neustou
piti ani o píď; doplňk. napříč, s boku,
v bok, se strany, na straně: invadere
t—am aciem hostium; ad (dě) t—o
se strany, v boku, náhle. IV digitos
t—5s 4 prsty zšíři 2. postranní, po
boční.

tráns-volo 1. přeletěti, mimo letěti,
mizeti.

trapes, €tis, m. =
lis na olej, stoupa.

trapezophóorum, T, n. [ř.] ozdobný
stolek.

Trapezůis, intis, f. město na již. po
břeží Černého moře (Trebizonda).

Trasumennus, Trasuměnus (nebo
Trasi—) 3. trasimenský (lacus u Pe
rusie).

tráv... viztransv...
Trebátius, I, m. jméno říms. rodu.

trapetum,
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Trebia, ge, f. přítok Pádu.
trecenií 3. po třech stech.
trecentěsimus 3. třístý.
trecentř 3. tři sta.
trecentiě(n)s třistakrát.
tre-decim třináct.
tremebundus 3. třesoucíse, třesavý.
treme-facio, fecI, factum 3. (v pass.

—fio) třásti něčím, otřásati, za
chvívati; v pass. třásti se, chvěti se.

tremendus 3. hrozný, strašný.
tremesco, tremuř —- 3. třásti se,

chvěti se; hroziti se, strachovati se.
tremo, uř — 3. = tremesco 3.
tremor, oris, m. 1. otřes, chvění, zá

chvěv,terrae zemětřesení. 2.strach,
hrůza.

tremulus 3. třesavý, chvějícíse, vla
jící.

trepidanter nepokojně, úzkostlivě.
trepidátió, onis, f. 1. pobíhání sem

tam, spěch, chvat. 2. zmatek, po
plach, zděšení.

trepido 1.: 1. třepetati se, třásti se,
chvěti se, viklati se. 2. a) spěchati,
kvapiti, rozčileně pobíhati, býti
zmaten, plašiti se, strachovati se;
trepiddtur jest zmatek, zděšení, tre
pidáns, antis polekaný. b) zmateně
sem tam pobíhati, kolísati se, po
táceti se.

trepidus 3.: 1. třesoucí se, třesavý,
chvějící se (strachem). 2. a) kvapný,
rychlý. b) zmateně pobíhající, po
plašený, poděšený, rozčilený, zne
pokojený, bázlivý, plachý (algud re
něčím, pro něco). c) znepokojující,
poplašný nuntius; strach vzbuzující
litterae; rest —apovážlivépostavení,
nebezpečí.

trées,tria tři; subst. tři muži, věci, lidé.
tres=viri, orum,m. trojčlenný sbor =

triumvirŤ.
*treuga, ae, f. mír, příměří; t—am

recipere mír ujednati.
tri-angulus 3. trojúhelný; t—um,i, n.

trojúhelník.
triárii, orum, m. vojíni třetího šiku,

záloha; res ad triarios věnit došlo
k nejhoršímu.

Tribolli, orum, m. kmen v Mysii.
tribolus viz tribulus.
tribuárius 3. týkající se tribue.
*tribulatio, onis, f. protivenství,

útisk.

tribůlis, e, subst. m. tribul, občan
z téže tribue.

tribulum, T, n. (tero) tříb, válec na
drcení obilí.

tribulus, F, m. [ř.] bodlák,
tribůnal, alis,n.1. tribunál, vyvýšené

místo pro soudce. přen.soud; sedere
pro t—ř v předu na tribunálu, ogere
pro t—T jednati před tribunálem
soudním. 2. v táboře voj. řečniště,
úřední místo vojevůdcovo.

tribinátus, ds, m.tribunát; hodnost,
moc tribuna.

tribinicius 3. tribunský, t—us, 7.m.
bývalý tribun; t—ia comitia volby
tribunů.

tribiúnus, F, m. tribun; t. celerum ve
litel jízdy, t. plebis, plebi tribun
lidu, tribuni militunr (militares) vo
jenští tribunové, důstojníci legie,
t. mil. consulari potestate s mocí kon
sulskou; t—i aerarii tribuni účetní.

tribuo, uř, iitum 3.: 1. děliti, roz
dělovat, při—, u—, propůjčova
ti, přidělovati, prokazovati, po
skytovati, dávati; t. honorem čest
vzdávati, tempus litteris věnova
ti, algd rei publicae činiti pro
obec, algd Seiano t. činiti Seianovi
k vůli. 2. povolovati, vyhovovati;
přičítati, připisovati; dáti na něco,
dbáti čeho; vážiti si, ceniti si: plus
libertati tribuere; alci multum tr.
mnoho si vážiti; sudgevirtuti magno
peretr.přílišsizakládatina...3.vy
kládati (si) za něco, jako něco: alci
algd vitio, culpae t.; vytýkati.

tribus, us, f. tribue, část římského
národa, později místní okres; t—ů
movere vyloučiti ztribue,t —umferre
dostati hlasy tribue, grammaticae
tribiis cechy gramatiků.

tributárius 3. týkajícíse dávek;t—iae
tabellae darovac/-listiny; tpoplatný,

tribiůtim po tribuích.
tribiutio, onis, f. dělení, roz—, udě

lení.
tribůtus 3. tributní, rozdělený na

tribue, sestavený podle tribuí; co
mitia t—a sněm tributní; tribůtum,
T, n. daň z majetku, poplatek.

tricae, drum, f. mrzutosti.
tricení 3. po třiceti.
tri-ceps, ipitis (caput) trojhlavý.
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tricesimus 3. třicátý; t—a, ae, f.
třicátý den; t—a sabbata sobotní
novoluní.

trichila, ae, f. loubí, besídka.
tricie(n)s třicetkrát.
triciinium, i7, n. [ř.] 1. lehátko pro

tři osoby. 2. stůl se třemi lehátky
pro tři osoby. 3. jídelna.

tricor 1. činiti potíže, vykrucovati
se, cum algo někomu.

ttricornis, e třírohý.
tri-corpor, oris trojtělý.
tri-cuspis, idis trojhrotý, trojzubý.:
tri-dens, dentis trojhrotý, trojzubý;

subst.m.trojzubec Neptunův.
tridenti-fer, a, um (—ger,a, um)troj

zubec nosící.
triduum,Ť, n. (dies) doba tří dní; via

t—I cesta třídenní; triduo ve třech
dnech, třetí den; t—0 post po třech
dnech.

tri-ennis, e (dnnus) tříroční, každé
tři roky se opakující; triennia, ium,
n. svátky Bakchovy, vždy po třech
létech se opakující.

triennium, iT,n. (annus) doba tří let,
tříletí; t—© ante, post o tři léta
dříve, později.

triens, entis třetina; třetina assu,
4 unce; třetina sextaria, 3. cyathu
(„„třetinka““).

trientábulum, n.
hrada.

triérarchus, T,m. [ř.] velitel triery.
trieris, is, f. [ř.] loďs třemi řadami

vesel.
trietericus 3. [ř.] každý třetí rok se

opakující, konaný, slavený.
trieteris, idis, f. doba dvou let, od

prvního do třetího; přen. slavnost
každého třetího roku konaná.

tri-fáriam na třech stranách, na tři
strany, se tří stran, trojmo.

tri-faux, cis (latratus) štěkot tří tlam.
tri-fidus 3. (findo) trojklanný.
tri-formis, e trojtvárný.
tri-(ter-)geminus 3. trojitý; t—i,

Orum, m. (fratres) trojčata; t—a
spolia odění tří bratrů; trojtělý,
trojnásobný.

trigintá třicet.
trigón,onis,m. [ř.Jtrigon, hra míčem.
tri-libris, e tříliberní.
tri-linguis, e s třemi jazyky.
trilix,řcistrojtkaný, ztrojitého drátu.

třetinová ná

Trimalchio, onis, m. zbohatlík z ro
mánu Petroniova.

tri-mě(n)stris e tříměsíční, na tři
měsíce.

trimetrus (—os) 3. [ř.] obsahující
tři metra; t—us, Tř,m. trimetr
(iambický).

trimus 3. (tri, hiems) tříletý.
Trinacria, de — Trinacris, idis, f.

Sicilie; Trinacrius 3. sicilský.
trin? 3. trojí; t. ludi troje hry, t-——ae

litterae tři dopisy; trřnum nundinum
tři týdny, doba tří týdnů.

*trinitás, tis, f. trojice. T. Summa
Nejsvětější Tr.

tri-nodis, e trojsuký.
trinus 3. +ttrojitý, *trojjediný (viz

trinf).
trio, onis, m. (tero) vůl (vyšlapávající

obilí); trioněs souhvězdí Velkého a
Malého Vozu.

tri-partitus viz tripertitus.
tri-pedális, e třístopý.
tri-pertitus 3. (pass.) trojitý, troj

násobný; t—Spřísl. ve třech částech,
odděleních; se tří stran, na tři díly.

tri-pěs, edis trojnohý.
tri-plex, icis, 1. trojí, trojitý, troj

násobný. 2. tři, tré; triplices soro
res = Parcae. 3. subst. třikrát tolik.

ttriplico 1. (*triplo1.)ztrojnásobiti.
triplus 3. trojnásobný.
Triptolemus, ř,m. heros eleusinský,

učitel orby a rolnictví.
*tripudiális, e jásavý, radostný; t—e,

is, n. (tripudidtio, onis, f.) veselí,
jásot.

tri-pudio 1. tančiti tříkrokový tanec.
tančiti radostí; *jásati, veseliti se.

tripudium, iř, n. 1. tříkrokový tanec
ve zbroji, válečný tanec; náboženský
tanec, *jásot. 2. augurské znamení
ze žraní posv. kuřat.

tripůs, odis, m. [ř.] třínohý kotlík,
třínožka.

triguetrus 3. třírohý. 
triremis,estřemi řadamivěsel;t—is,

is, f. loď s třemi řadami vesel.
triste přísl.smutně, nevlídně, vážně,

trudně.
tristiculus 3. poněkud n. velmi

smutný.tristi-ficus| 3.smutek| působící,
strašný.

tristis, e 1. osoby: zachmuřený, za
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smušilý, smutný, zarmoucený, ne
vlídný, vážný, přísný, tvrdý. 2. věci:
nevlídný, smutný, odporný, hořký,
trpký; zhoubný, nešťastný, hrozný,
odporný, hanebný.

tristitia, de, f. smutek, zasmušilost,
truchlivost, zamračenost, nevlíd
nost; vážnost, přísnost, krutost, od
pornost.

ttristor 1. truchleti.
tri-sulcus 3. trojbrázdý, trojklanný.
trisyllabus 3. trojslabičný.
triticeus 3. pšeničný.
triticum, 7, n. pšenice.
Triton, ónis, m. 1. mořský bůh Triton

(i v plur.). 2. jméno několika řek
a jezer. Tritónius 3. Tritóniacus 3.
(fem. i Tritonis, idis) Tritonský, a to
se týkající buď bohyně Athény
(Tritonia, Tritónis Tritonka = bo
hyně Achéna) nebo řeky či jezera
Tritonu (—idy).

tritůra, de, f. mláceníobilí,
*trTtúro 1. mlátiti, rozmílati.
1. tritus, is, m. tření.
2. tritus 3. a) o cestě: ušlapaný, vy

ježděný.2.obvyklý,odřený, opotře
bovaný, ošumělý; t—ae aures vytří
bený sluch. 3. běžný, všední.

triumphális, e triumfální, vítězo
slavný, vítězný; t—ia, ium, n. ví
tězné odznaky; t—is provincia po
skytující příležitost k triumfu; t—is,
is, m. triumfátor; imagines t—es
obrazy vítězoslavných předků.

triumpho 1. slaviti triumf, de (ex)
algo nad někým; t. algm zvítěziti,
pokořiti; jásati, plesati.

triumphus, 7, m. [ř:] triumf, vitězo
slavný průvod; io triumphe sláva!
t—um agere de (ex) algo triumfovati
nad někým; vítězosláva, vítězství.

trium-vir, 7; m. obyč. v plur. trium
virf, triumvirové, trojčlenný úřed
nický sbor. 1. t—7capitales trestní.
2. nocturni bezpečnostní (v noci).
3. aeri, argento, auro (flando, fe
riundo) = monetales správcové min
covny, 4. v municipiích trojčlenná.
městská rada. 5. trojčlenná komise
za určitým účelem: coloniae dedu
cendae pro založení osady, rei
publicae constituendae pro uspořá
dání státu, mensarii správcovéstátní
banky a j.

triumvirális, e triumvirský, trium
virův.

triumvirátus, is, m. triumvirát,
úřad (hodnost) triumvirů.

*triurbs, bis, f. trojměsto.
ttriviális, e obyčejný, prostý; *artes

triviales nižší, základní vědomosti
(čísti, psáti, počítati); schola t—is
obecná škola (pro základní nauky).

trivius 3. týkající se křižovatek. T—a
(dea), ae, f. bohyně křižovatek He
kate (i Diana); trivium, iT, n. roz
cestí, křižovatka, „,ulice““.

trochaeus, 7, m. [ř.] trochej.
trochus, F, m. [ř.] kolo, obruč..
Troiu-gena, ae, m. Trojan; Říman.
tropaeum, F, n. [ř.] 1. vítězné zna

mení, trofeje. 2. odění, kořist ne
příteli odňatá, vítězství. 3. památka.

Troós, is, m. Trojan, v plur. Tróés, um
Trojané; Tróosbyl i starý král troj
ský; adj. Tróicus, Troius, Tróus 3.
Tróianus 3. (f. též Tróas, adis) troj
ský, z Troje; eguus Troianus dřevěný
kůň trojský; Troianus, i, m. Trojan;
město Troia, ae, f. — Tróas, adis,
f. = 1. Trojanka, 2. krajina trojská.

trucidátič, onis,f. draždění, zabíjení.
trucido 1. (caedo) 1. porážeti, vraž

diti, zabíjeti (jako na jatkách) 2. ni
čiti, hanobiti.

truculenter divoce, hrubě, nevlídně.
truculentia, ae, f. divokost, hrubost,

nevlídnost.
truculentus 3. divoký, hrubý, ne

vlídný; surový, bouřlivý.
trudis, is, f. (trudo) bidlo, sochor.
trudo, sř,sum 3. a) tlačiti, za—,strka

ti, hnáti, tisknouti, valiti, vyrážeti.
b) přen. hnáti, puditi k něčemu.

trulla, ae, f. naběračka; pánev.
trunco 1. a) oklešťovati, ořezávati,

osekávati. b) zkomoliti, zmrzačiti,
zohaviti, poškoditi. c) usmrcovati.

. truncus 3. zkomolený, kusý, okleš
těný, zmrzačený; zlámaný, roz—,
zpřerážený.

2. truncus, T, m. kmen, peň, kůl,
bidlo, trup; „„pařez““jako nadávka.

trutina, ge, f. [z ř.] váha, odvažování.
*trutino 1. vážiti; zkoumati.
trux, cis divoký, hrozný, drsný;

lícený, vzteklý, bouřlivý.
tů ty; zesíleno ti —te,

te —met, te—te

—h

tibi —met,
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tuba, ge. f. trubka, polnice; t—d ca
nere troubiti na polnici; t. belli ci
vilis znamení k válce.

tůber, eris, n. hrb, nádor, boule.
tubi-cen (tibicen). inis (cano) m.

trubač.
tubi-listrium, iř,n. svátek očišťování

trubek.
tueor (tue02.n.tuor 3.) zř.tuitussum,

obyč. tiitdtus sum 2.: 1. hleděti, dí
vati se, patřiti. 2. a) hlídati, opatro
vati, chrániti, říditi; legato datur
acies tuenda na starost, aby jej
vedl; voj. chrániti, hájiti, uhájiti,
se ab hoste t. krýti se před...; na
soudě: hájiti, zastávati. b) dbáti
čeho, zachovávati, honoreszastávati;
t. se, vitam, adedema pod. zachová
vati, vydržovati, u—, živiti.

tugurium, if, n. chyše, chata.
tuitio, onis, f. zachovávání,udržování,

ochrana, záštita.
Tullius, iřjméno římského rodu; ženy

Tullia, ae, zdrobnělé Tulliola,ae, f.;
Tullius, —idnus 3. Tulliův (Cicero
nův); Tulliánum, 7, n. vězení v Římě
při foru.

Tullus, 7, Hostilius třetí král římský.
tum přísl. 1. čas. a) tu, tehdy; t. pri

mum tu po prvé, tu teprve; v pří
vlastku: tehdejší. b) pak, potom:
tum ille díxit; ve výpočtu: za třetí
(primum, deinde, tum). 2. tum —tum
tu—tu, hned—hned. 3. cum—tum
jak —tak, jednak —jednak.

tume-facio, fecř, factum 3. (v pass.
—f'io) nadýmati; tume—factus 3. na
dutý, vzdutý, pyšný.

tumeó, uř — 2.: 1. a) nadýmati se,
vzdouvati se; nalévati se, býti plný,
bouřiti se. b) býti naběhlý, oteklý;
jitřiti se. 2. přen. býti nadýmán pý
chou, bouřiti se v mysli (animus);
o slohu: býti nabubřelý.

tuměsco, tumuř — 3. a) vzdouvati
se, opuchnouti, otéci. b) jitřiti se,
bouřiti se, vříti.

tumidus 3. a) nadutý, plný, rozbou
řený, naběhlý, oteklý. b) nadutý =
pyšný; (hněvem a pod.) rozjitřený,
rozpálený; o slohu: nabubřelý..

tumor, čris, m. a) nadutí, vypuklost,
otok. b) nadutost = pýcha, hněv;
jitření, bouře.

tumula 1.pohřbíti; přen.úplněpobíti.

tumulóosus 3. pahrbkovitý, kopco
vitý.

tumultuárius 3. a) na kvapsehnaný,
zřízený, kvapný. b) náhlý, nespo
řádaný.

tumultuátió, onis, f. poplach.
tumultuor 3. hřmotiti, bouřiti, činiti

poplach; sváděti šarvátky; býti roz
čilen; t—Gtur jest poplach.

tumultuósus 3.a) bouřlivý,hřmotný.
b) poplašný, buřičský.

tumultus, is, m. 1. bouře, rozčilení;
hřmot, hluk, vřava. 2. vzbouření,
vzpoura, řádění. 3. poplach, válečný
stav; náhlá válka, náhlý útok, zma
tek.

tumulus, 7, m. 1. návrší, pahorek,
vrch, hromada. 2. mohyla, hrob,
náhrobek.

tunc tu, tehdy.
tundo, tutudř, tiisum (tůnsum) 3. a)

tlouci, tepati, bíti do něčeho; t.
pectora bíti se v prsa; mlátiti obilí.
b) řečí na někoho dorážeti algm.

tunica, ae, f. spodní šat římský; po
vlak, obal; *košile.

tunicátus 3. oděný (jen v tuniku,
chudý.

tirarius 3. (tis) kadidlový.
turba, ae, f. 1. ruch, hřmot, vřava,

zmatek, nepořádek. 2. dav, tlače
nice, zástup lidí, lidé; smečka,
množství, hromada; lid.

turbámentum, 7, n. prostředek
k pobuřování.,

turbátio, onis, f. zmatek.
turbátor, oris, m. buřič,pobuřovatel.
turbatus 3. zmatený, bouřlivý,vzru

šený, rozčilený.
turbidus 3.: 1. v nepořádku jsoucí,

rozházený,rozcuchaný; rozbauřený,
zvířený, zkalený; chmurný, temný.
2. přen.a) duš. rozbouřený, rozčile
ný, nepokojný; turbida tempora, t-ae
res, t—um, F, n. nebo v plur. bouře,
bouřlivé doby. b) buřičský, odbojný,
vzrušený, rozrušený; ustrašený,
hněvivý.

turbineus 3. vířivý.
1. turbo 1.: 1. a) rozmetati, rozcucha

ti, t. signa stopy zmásti. b) roze
hnati, zaplašiti. c) uvésti v nepořá
dek, ve zmatek, zmásti, řáditi; t.
omnia divina humanague rušiti vše
chen řád božský i lidský. d) rušiti
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auspicia, foedera; vyrušovati, pře
rušovati; přepadnouti, překvapiti;
(ve výkladu) pléstí; turbátur jest
poplach; eguos plašiti, bellum roz
bouřiti, aguam rozvířiti, čeřiti,
valiti.2. a) bouřiti, pobuřovati, ruši
ti pořádek, působiti převrat; ne
přech. bouřiti se. b) vzrušiti, roz
rušiti, rozčiliti; mysl másti; zne
pokojovati, strašiti, děsiti; ke hněvu
rozněcovati.

2. turbo, inis, m. (turben, n.) 1. a)
vír, vichřice, smršť, bouře, přen.
buřič. b) vír vodní, vír prachu,
víření; rozmach, síla. 2. vířící ko
touč, „„vlk““,vřeteno; závit.

turbulenter= turbulente.
turbulentus 3.: 1. nespořádaný,zma

tený. 2. a) rozbouřený, bouřlivý,
nepokojný, vzrušený, rozčilený,
vášnivý. b) pobuřující, buřičský,
odbojný.

turdus, 7,m. drozd, kvíčala.
tireus 3. (tis) kadidlový.
turgeo, tursř — 2. a) býti naduřelý,

nalévati se; býti nadmutý, naběhlý.
b) o slohu; býti bombastický.

turgesco, turs] —3. a) duřeti, pučeti,
nalévati se. b) nadýmati se, jitřiti se.

turgidulus 3. napuchlý.
turgidus 3. a) naduřelý, vzdutý,

oteklý. b) přen. nadutý, nabubřelý.
túribulum, 7, n. (tis) kadidelnice.
túri-cremus 3. kadidlo pálicí.
tůri-fer, a, um kadidlo plodící.
túri-legus 3. kadidlo sbírající. ©
turma, ge, f. 1. četa jezdců, šik, voj.

2. zástup, dav.
turmális, e náležející k četě; t—és,

ium, m. jezdci čety.
turmátim po četách, v oddílech.
Turnus, i, m. král Rutulů.
turpiculus 3. (dosti) ošklivý,šeredný.
turpi-ficátus 3. zohavený, zohyzdě

ný.
turpis,e 1. nehezký, ošklivý, špinavý.

2. hanebný, hnusný, potupný,
sprostý, nečestný; neřestný,
cudný; turpe est jest hanebno, han
ba; algd t—e ducere za hanbu po
kládati; turpiter factum hanebnýčin,

turpitiůido, inis, f. 1. ošklivost,
ohavnost. 2. hanebnost, sprostota,
nemravnost, potupa, hanba; t—in?
esse býti k hanbě.

ne

turpo 1. zohyzditi, zohaviti, zašpiniti;
přen. haněti, „„špiniti““.

turri-ger, a, um věže nosící, věžatý;
t—a dea Kybele s hradební koru
nou na hlavě.

turris, is, f. 1. vysoká stavba, hrad,
palác. 2. věž. 3. holubník.

turritus 3. a) věžatý, věžemi opa
třený; t—a Cybele s hradební ko
runou. b) vysoký jako věž.

turtur, uris, m. hrdlička.
tůs, tůris, n. kadidlo, oběť kadidla.
Tůsculum, ř, n. město v Latiu. Tůscu

lanus 3. tuskulský; T—7, orum, m.
obyvatelé Tuskula; T—um, T, n.
statek a vila vTuskulu (Ciceronova);
Tůsculanensis, e týkající se Tuskula,
tam ztrávený.

Tuscus 3. tuský, etruský, tyrrhenský.
TuscřEtruskové; Etrurie; tuský sta
tek a vila.

tussicula, ae, f. kašel.
tussio 4. kašlati.
tussis, is, f. kašel.
titá-men, inis (—-mentum, 7) n.

ochrana.
1. tůi-te zesílené tů ty.
2. tute bezpečně, jistě.
titěla, ae, f. 1. a) ochrana; in (sub)

t—a esse. b) správa, řízení, starost,
udržování; t. pacis starost o udržení
míru. c) ochránce, strážce, chráně
nec. 2. poručnictví, poručenství,
jmění poručencovo; in suam t-——am
venire státi se plnoletým, per t—am
jako poručník.

*tuteláris, e ochranný.
titicus viz meddix.
tuto přísl. jistě, bezpéčně, v bezpečí.
1. tutor, oris, m. a) ochránce, strážce.

b) poručník.
2. tůtor 1.: 1. chrániti, hájiti, stříci,

zabezpečovati; ve voj. krýti; na
soudě hájiti, zastupovati. 2. starati
se o něco; něco říditi, prováděti;
inopiam t. pomáhati v nedostatku.

tůtus 3.: 1. a) chráněný, bezpečný,
jistý; doplňk. v bezpečí, bez nebez
pečí. b) chránící se, opatrný. 2.
spolehlivý; tůtum, T, n. bezpečí,
bezpečnost, jistota.

tuus 3. tvůj; tuae iniuriae křivdytebou
(i na tobě) spáchané; tuř, orum, m.
tvoji lidé, příslušníci, přátelé, spo
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lečníci; tuum, 7, n. tvé věci, tvůj ma
jetek, dar.

Tydeus, 7, m. syn krále Ojnea v Kaly
donu; Tydiděs, ae, m. Tydeovec,
Diomedes.

tympanum,7, n. [ř.]1. ručníbubínek.
2. kolo bez paprsků u nákladních
vozů; kolo zdvíhací neb vodní;
*vojenský buben.

Tyndareus,!, m. myth.král veSpartě;
Tyndariděs, ae, m. Tyndareovec;
Tyndaris, idis, f. Tyndareovna.

Tyndaris, idis f. (—ium, iř,n.) město
na sev. Sicilie; Tyndaritdnus 3. tyn
darijský; T—řTyndařané.

*typarium, 7,n. znak, odznak.
Typhóeus, I (—eos)=Týphon, ónis,

m. myth. obr, svržený pod Etnu;
Typhoius 3. (fem. ' Typhois, idis)
Tyfonův.

*typographicus 3. (knih)tiskařský.

typus, 7,m. [ř.] obraz, figura; *v plur.
písmena, tisk.

tyrannicus 3. [ř.Jtyranský, despotický.
tyrannis, idis, f. [ř.] samovláda, ná

silná vláda; říše samovládcova.
tyrannoctonus, 7, m. [ř.] vrah ty

rana (—ů).
tyrannus, 7, m. [ř.] samovládce, pán;

tyran.
tyrotarichum, T, n. [ř.] paštika z na

solených ryb a sýra.
Tyrrhení. orum, m. [ř.] Etruskové;

adj. Tyrrhenus 3. — Tyrrhěnia, ae,
f. Etrurie.

Tyrtaeus, 7,m. spartský básník elegií
(7. st. př. Kr.).

Tyrus (—os), 7, f. město ve Foinikii,
odkud založena Karthagina; Tyrius
3. tyrský, karthaginský, přen. pur
purový, nachový. Tyriř Tyřané,
Karthagiňané.

U
1. úber, eris n., 1. výmě, prs; hruď,

prsa.2.přen. bohatství, úroda, půda.
2. uber, is adj. 1. plodný, úrodný,žír

ný. 2. bohatý, plný, vydatný.
úbertás, atis f. plodnost, úrodnost,

úroda, bohatost, hojnost.
Ubertim přísl. (úberius,

hojně, obšírně,
uberto 1. zúrodňovati.
ubř (ubi) 1. táz. kde? ubi terrarum,

gentium kde na světě; neurč. kdekoli,
2. čas. kdy, když, kdykoli; ubi pri
mum jakmile, jak. 3. est ubi někde,
někdy.

ubrcungue kdekoli, leckde, všude.
UbiT, orum, m. germánský kmen na

Rýně (Rhein); Ubius 3. ubijský.
ubi-nam kde pak?
ubigue 1. a kde, a když. 2. kdekoli,

leckde, všude.
ubi-vís kdekoli, všude.
Ucalegón, onis, m. Trojan.
túdus 3. vlhký, mokrý, zavlažovaný,

zrosený.
ulceróo 1. (roz—)jitřiti; rozbolavěti,

otlačiti.
ulcerosus 3. a) plný, boláků, bolavý,

trudovitý. b) rozervaný (láskou).
ulciscor, ultus sum 3. a) algm mstíti

uberrime)

se někomu, na někom, trestati.
b) algm, algd mstíti se za někoho,
pro něco; zjednávati zadostiučinění,
mstíti někoho.

ulcus, ulceris, n. 1. bolák, vřed, rána
2. „„bolavé““místo, vada, chyba.

Ulixes, is, m. Odysseus.
uligo, inis, f. (udus) vlhkost, mokro.
ullus 3. některý, (ně—)jaký; non

ullus=nullus, negue ullus—=etnullus;
sine ulla spe bez naděje; subst.
někdo, zápor. nikdo, zřídka v ne
utru něco, zdpor. nic.

ulmus,F, f. jilm.
ulna, ae, f. loket, paže.
Ulpius, jméno říms, rodu; císař M.

Ulpius Traidnus 98—117.
ulter, ultra, ultrum; v positivu jen

přísl.ultró a ultrá, viz tyto. 1. kom
par. ulterior, ius vzdálenější, od
lehlejší, zadní; u. ripa protější břeh;
Gallia, Hispania U. Zadní; ulterisres
vzdálenější obyvatelé, ulteriora vzdá
lenější krajiny, věci; u—ius přísl.
dále, u—ius iusto dále než slušno.
2. superi. ultimus 3. a) nejvzdále
nější, nejzazší, nejkrajnější, posled
ní, konečný; doplňk. nejdále, nej
záze, na kraji; u—um iugum konec
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hřbetu, u—a via konec cesty; u—Ť,
orum, m. nejvzdálenější obyvatelé;
u—a, črum, n. nejvzdálenější kon
činy, hranice. b) čas. poslední;
u. lapis náhrobek; nejstarší, prv
ní; přen. nejnižší, nejnepatrnější;
doplňk. konečně, naposled; manum
u—am rei imponere něco dokončiti;
neutrum ultimum, 7 (neb v plur.)
posledek, konec; ad u—umna konec
(až) do konce; illud u—um tehdy
naposled. c) stupeň: krajní, posled
ní, nejvyšší, nejhlubší; rozhodný
dimicatio; u—um, i, n. (plur.) kraj
nost, nejvyšší stupeň; ad u—mum
krajně, svrchovaně; ultima audere
odvážiti se posledního, u—a pati
nejhorší věci, u—a cernere, konec,
nezbytí.

*ultimate až na konec.
ultió, ónis, f. pomsta, trest.
ultor, oris, m. mstitel, trestatel.
ultrá 1. přísl.a) míst. na oné straně,

tam, dále. b) čas. dále, nadto, bu
doucně, příště; příliš. 2. předl.
s akus. a) na oné straně, s oné stra
ny, na druhou stranu, za: cis Padum
ultrague. b) čas. dále. dále než, za,
přes, nad. c) způsob, míra: u. modum,
vires nad -přes; mimo; u. minas
procedere dále než k hrozbám.

*ultrámarinus 3. zámořský.
ultrix, řcis, f. mstitelka, trestající.
ultro přísl. 1. na onu stranu, tam,

s oné strany. 2. přen. a) nadto,
dokonce. b) dobrovolně, o své
vůli; útočně, výbojně, bez příčiny;
u. bellum inferre počíti útočnou vál
ku.

ulula, ae, f. sýček.
ululatus, is, m. řev, vytí, ryk, křik,

nářek, bědování.
ululo 1. řváti, výti, houkati, volati,

výskati, bědovati, naříkati, ozývati
se.,

ulva, ge f. rákosí, sítí.
umbilTcus, 7, m. 1. pupek. 2. střed;

v-plur. konce hůlky, na niž byl!
navinut svitek papyru, hlavičky,
knoflíky. 3. skořápka, lastura.

umbóo, onis, m. pukla na štítu, štít.
umbra, ae f. 1. a) stín sub u—d ve

stínu; stinné místo; u. tonsoris dílna.
b) přítmí, ústraní, soukromýživot,
klid, pohodlí. c) stromy, listí. 2.

přen. tma, noc, mrákota, stín, od
stín; záštita; duch, přízrak, přelud,
v plur. říše stínů; bezduché tělo,
pouhý stín, záminka; nohsled, ne
pozvaný host.

umbráculum, ř,n. slunečník, besídka,
loubí; stinné místo, učebna, škola.

umbráticas 3. ve stínu, v ústraní
dlící; školácký.

umbrátilis, e 1. domácký,soukromý,
klidný. 2. školský, školácký.

Umbria, ae, f. krajina v sv. Italii;
Umber, bra, brum umberský, Umbrř,
orum, m. Umbrové.

umbri-fer, a, umstinný.
umbró 1. stíniti, zastiňovati, stínem

zahaliti.
umbrósus 3. stinný, temný.
imecto, úmidus a pod. viz hů—.
umerus viz humerus.
umguam někdy, kdy, non u. nikdy.
ná při unus.
Un-animitás, dtis, f. jednomyslnost,

svornost.
Un-animus 3. jednomyslný, svorný;

vedl. tvar tiůnanimis, e, adverb.
*nanimiter.

uncia, de, f. uncie, !/,, assu, '/;, libry.
unciárius 3. unciální, činící !/,, celku.
uncinátus 3. háčkovitý.
Uncti6, onis, f. mazání (olejem).
unctor, oris, m.natěrač těla (olejem).
Unctórium, iř, n. místnost pro natírá

ní olejem.
tinctUra, ae, f. natírání, mazání.
Unctus 3. a) namazaný, natřený,

mastný, vysmolený, potřísněný. b)
uhlazený, tučný, zámožný, bohatý.

1. uncus, 7, m. hák, *pluh; zmar.
2. uncus 3. hákovitý, zakřivený, *la

kotný.
unda, ae, f.1. voda, vodstvo, pramen,

řeka, moře,jezero.2.vlna, nepokoj,
bouře.

unde 1. a) odkud (táz. i vztaž.); u.
mihi lapidem kde vzíti kámen? b)
kde na čí straně, při kom? unde
victoria est? c) pročež, z čeho, zač,
od koho; často = a guo (unde natus
est). 2. unde-unde odkudkoli.

Undecie(n)s jedenáctkrát.
indecim jedenáct.
Undecimus 3. jedenáctý.
undecumgue odkudkoli.
Undeni 3. po jedenácti.
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*undeguágue = undigue.
undigue odevšad, se všech stran;

všude, na všech stranách.
undisonus 3. vlnami hlučící, deus bůh

šumných vln.
undo 1. vinici se, dmouti se, zdvíhati

se, valiti se.
undoósus 3. vlnitý, rozvlněný, vlnami

omývaný.
Unetvicésima legio 21. legie; net

vicésimáanř,orum, m. vojíni 21. legie.
ungo (unguo), únxT, inctum 3.: 1. ma

zati, po—, na—, potírati, na—,
navoněti. 2. mastiti, zamazati.

unguen, inis, n.= unguentum, 7, n.
vonná mast, vonný ojej, mastnota.

unguentárium 7, n. peníze na vo
ňavky.

unguentárius, iř, m. voňavkář.
unguentátus 3. navoněný.
unguiculus, 7,m. nehýtek, nehet.
tunguinosus 3. mastný.
unguis, is, m. 1. neher; ad (in) unguem

přesně, na vlas; ad u—em factus
homo bezvadný muž. 2. pazour,
dráp, pazneht, spár.

ungula, age,f. paznehte, spár, kopyto;
přísloví: omnibus ungulis zuby nehty.

Uni-color, oris jednobarevný.
tůinicornuus, 7 (—is, is), m. jedno

rožec:
Unicus 3.: 1. jediný, samojediný. 2.

jedinečný, obzvláštní, vzácný, vý
tečný.

úni-formis, e jednoduchý, prostý;
*iin. vestis uniforma.

Uni-gena, de sourozenec, (sourozen
ka); jednorozený, jedinečný.

*Unigenitus 3. jednorozený.
Uni-manus 3. jednoruký.
*únio, onis, f.—iinitas; uniones (unio

nidae) sladkovodní čeleď mlžů škeb
lovitých.

Unitás, atis, f. jednotnost, jednota,
jednotka.

Universalis, e (vše-)obecný.
Universitas, atis, f. 1. veškerenstvo,

souhrn; in. rerum celý svět, vesmír.
2. celek; *uniyersita.

Universus 3. a) veškeren, celý; svě
tový, všehomíra; ú-um, 7, n. celek,
vesmír, svět. b) všeobecný, celkový,
povšechný, společný; in i—um vů
bec, vcelku.

Unus 3.: 1. jeden; unus et alter jeden
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a (i) druhý, unus aut alter jeden
nebo dva, několik; ad unum omnes
všichni do jednoho. 2. jediný, pouze
jeden; doplňk.jediné, pouze. 3. jed
notlivý; Unus-guisgue jeden každý,
nemo unus žádný jednotlivec. 4. je
den (a týž), stejný, společný; uno
tempore současně, najednou; in unum
a) na jedno místo. b) svorně (consu
lere); úná spolu, pohromadě, sou
časně, společně, najednou. 5. jedi
nečný, vynikající; doplňk. daleko,
obzvláště; unus omnium(florere) nade
všechny. 6. neurč. někdo, některý,
nějaký; uno tempore jednou.

úpilio =opilič.
Urania, de (—8, €s), f. musa hvěz

dářství.
urbánitas, dtis, f. 1. život v městě.

2.a) zdvořilost,uhlazenost,jemnost,
vkus, městská mluva; duchaplnost.
2. vtipkování, uličnictví.

urbánus 3.:1.městský: praetor, plebs;
týkající se hlavního města, v hlav
ním městě; u—us 7, m. měšťan,
měšťák, v plur. městský lid. 2. a)
domácí, vnitřní, neválečný, v míru.
b) městský, uhlazený, zdvořilý,
jemný, duchaplný, vtipný; pouliční,
dotěrný.

turbicus 3. městský.
urbs, bis, f. město velké, hlavn

(Řím); obyvatelé města.
urceus, 7, m. džbán, džbánek.
úredo,inis, f. (iró) obilní sněť.
urgeo, ursř — 2.: 1. a) tisknouti,

tlačiti, strkati, svírati, naléhati, do
léhati na někoho (algm), stíhati;
u. mare plaviti se po širém moři.
b) voj. a na soudě: dorážeti, dotí
rati. 2. přen.a) tížiti, trápiti; nutiti,
doháněti; spěchati, kvapiti. b) státi
na něčem (algd), pilně něco konati,
namáhati se, pilně v něčem praco
vati vestem. c) zdůrazňovati, vy
týkatl. d) přiléhati, sousediti, dotý
kati se; čas. blížiti se, nastávati

Urgulania, ae, f. přítelkyně matky
Tiberiovy Livie.

Urina, de, f. moč.
Urinátor, oris, m. potapěč.
Urinor 1. potápěti se.
urna, ae, f. 1. nádoba, vědro, džbán,

hrnec. 2. popelnice, osudí, urna na
losy n. hlasovací lístky; urnam mo
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vere třásti osudím; hlasování, výsle
dek hlasování, soud.

urnula, ae, f. džbáneček, hrníček,
malá popelnice.

ro, ussř, stum 3.: 1. páliti, roz—,
vy—, rozžhaviti, zapalovati, spalo
vati. 2. přen. a) spáliti, sžírati, vy
soušeti, působiti palčivou bolest;
tlačiti, hnísti, „zpražiti““, šlehati;
vášní páliti, vášeň rozněcovati; rí
planouti vášní, láskou. b) páliti =su
žovati, trápiti, tížiti.

ursa, ge, f. medvěd, medvědice.
ursus, 7, m. medvěd.
Urtica, ae, f. kopřiva, žahavka.,
Urus, 7, m. tur, zubr.
Usipetěs, um, m. kmen germánský

na dol. Rýnu.
úsitátus 3. často užívaný, obvyklý,

obyčejný, běžný.
úspiam někde, kde.
úsguam někde; negue us. a nikde;

někam, zápor, nikam.
Usgue 1. veskrze, pořád, stále. 2.

a) až; us. ad až k (do); sgue ab
až od hned od (—abusgue); usgue
Romam až do Říma, pectori us. až
po hruď, us. pedes až po nohy, pod.
corpus usgue a j. b) s příslovci:
usgue ej (adeo) až tam, až potud,
tak dlouho, tak daleko, do té míry;
usgue eo-non tak málo; guo usgue
až pokud, jak dlouhoještě?

Uisgue-guágue všude, vždy a všude,
ve všem.

ustilo 1.—=ustulo.
ustor, oris, m. spalovatel mrtvoly.
ustulo 1. spáliti.
1. úsu-capioč, cepř, captum 3. nabýtl

něčeho prodlením (užíváním).
2. úsuú-capio, onis, f. nabytí něčeho

vydržením (užíváním).
usiúra, ge, f. 1. užívání, požitek, braní

požitku. 2. půjčka, vý—, úrok(y).
úsurpátió, onis, f. 1. užívání, po—,

upotřebení. 2. (vy-)konání, prove
dení itinezis. A.dovoláváníse civita
tis. 

Usurpo 1.: užívati, vy—, po—, upo
třebiti. 2. užívati slova vocem,říkati,
pronášeti, jmenovati. b) užívati
v jednání, projevovati, vykonávati,
dělati officium. c) uplatňovati, do
volávati se algd. d) zneužívati, ná
silně si osvojiti.
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Usus, s, m. 1. užívání, používání,
upotřebení; u. rerum necessariarum
nutné potřeby, sine militis usu bez
vojska, usus commerciorumobchodní
styky, usui esse býti v užívání,
užíván. b) nerušené užívání něčeho,
vydržení, prodlení, vykonávání; čsus
(et) fructus dočasný požitek, do
časnýstyk. c) výkon, práce, činnost,
usus forensis; styk, obcování, zná
most. 2. přen.a) prakse, zkušenost,
znalost, (vý-)cvik; usus ac disciplina
voj.cvik a kázeň; usus belli zkušenost
ve válce. b) zvyk, zvyklost, obyčej;
usu veníre stávati se, přiházeti se.
c) služba, prospěch, užitek, vý
hoda, přednost, účinek, usuř esse
býti k užitku, hoditi se, nulli usui
esse nebýti k ničemu; ex usu alcis
k prospěchu, s prospěchem. d)
potřeba, nutnost; u. estjest potřeba
(-bí); usui esse býti k potřebě.

ut (uti) 1. přísl, jak. a) o způsobu: táz.
přímo i nepř., zvolací ut melius
jak, oč lépe, čím lépe; vztaž. jak,
jako, jakož(to); srovn. ut—ita (sřc)
jak(-o) tak; zkrác. ut gui=ut is, gui;
jinak ut guř s coni.—=guippe gui jenž,
ježto, protože; ut guisgue — ita
jak kdo — tak, čím kdo — tím;
podm. srovn. jakoby: ut re imper
fecta; připoušt. ut—ita (sic) jak
koli — přece, sice —ale; omezovací
ut tum erant tempora na tehdejší
poměry, ut plurimum ponejvíce;
vztahové: ut erat copiosus jak byl
zámožný, podle zámožnosti; sluč.
na př., jako na př., tak na př.;
ut sřjako kdyby. b) čas. ut (primum)
jak, jakmile; od té doby, co...,
když, kdykoli; zřídka míst. kde.
2. spojka s coni. a) účelná, snahová,
přácí aby, záp. (ut) ne. b) účinková
aby, že; záp. ut non. c) připoušt.
ať, třeba, byť i, kdyby i. d) v otáz
kách projevujících nevoli: že by,
aby: te ut ulla res frangat? e) někdy =
utinam, kéž!

utcumague 1. jakkoli, ať jakkoli. 2.
jakž —takž, nějak.

Utěns, entis užívající, kdo užívá.
Utensilia, ium, n. potřebné věci,

potřeby.
1. úter, útris, m. měch.
2. uter, utra, utrum 1, kdo ze dvou,
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z obou, který ze dvou (obou) táz.
| vztažné, 2. neurč. jeden ze dvou,
obou.

uter-cumgue 3. kdokoli, kterýkoli
ze dvou (obou).

uter-libet 3. kterýkoli ze dvou(obou),
ten neb onen.

uter-gue 3. oba, jeden i druhý (každý
zvlášť); utraegue litterae oba dopisy,
utrigue exercitiis obě vojska.

uterus, T,m. 1. břicho: život (i mateř
ský), lůno; plod, dítě; potomstvo,
rodina. 2. nitro věci, dutina (lodi).

uter-vís 2. kterýkoli, oba.
uti=ut.
Utica, age,f. město sz. od Karthaginy;

Utic.nsis, e utický; U—ses, ium, m.
Ucičané.

utilis, e vhodný, schopný, užívaný,
potřebnýalci rei, ad (in) rem. 2. uži- |
tečný, prospěšný, výhodný; non ů.
škodlivý, zhoubný; utile est bylo by
užitečno, s prospěchem; u—e, is, n.
užitečná věc, potřeba.

útilitás, dtis, f. 1. vhodnost, schop
nost, potřebnost. 2. užitek, užiteč
nost, prospěch, výhoda; v plur.
zájmy.

útiliter užitečně, ku prospěchu.
utinam kéž, kéž by!
1"uti-gue (=et ut[i]) a jak, a aby,

a že.
2. utigue přísl.a) jakkoli, jistě, aspoň,

naprosto. b) dokonce, obzvláště,
velmi.

tor, úsus sum 3.: 1. a) užívati, po
užívati, upotřebovati, zacházeti s ně
čím, zabývati se něčím; uti loris
říditi otěže, veste nositi šat, alga
domo uti bydliti v domě, mari uti

plaviti se po moři, castris žíti v tá
boře; tř bon valet dine býti zdráv;
largius suč uti příliš jměním plýtvati.
b) přen. požívati, jísti, něčím se
živiti: cibo, lacte; využíti, těžiti
z něčeho: sorte, hospitio; řídití se
něčím (temporibus poměry), dbáti
něčeho, jednati, chovati se podle
něčeho; uti arrogantiď zpupně se
chovati, celeritate rychle jednati;
uti algo stýkati se, obcovati, žíti
s někým; zacházeti s někým, chovati
se k někomu; familialiter algo uti
žíti v důvěrném přátelství. 2. míti;
uti consiliomíti záměr, odhodlati se,
uti honoribus zastávati čestné úřady,
uti algo teste míti někoho za svěd
ka.

ut-pote jak možno, ovšem,ježto, to
tiž, (zvl. s guř).

utrim-gue s obou stran, na obou
stranách.

utro na kterou stranu (z obou).
utrobigue (utrubřgue)na obou stra

nách, všade.
utrógue na obě strany (místa).
utrum — (an) zda-li — či.
ut-ut jakkoli.
va, ae, f. hrozen, víno; včelí roj

v hroznu.
úvesco — —3. vlhnouti, svlažovati se.
uvidulus 3. poněkud vlhký.
uviduš 3. vlhký, mokrý;napitý, roz

jařený.
uxor, oris, f. manželka, choť; u—em

ducere ženiti se.
*uxoórátus 3. oženěný, m. manžel.
uxorius 3. a) manželčin; res u—a

věno, manželství; condicio u—a
sňatek. b) ženu příliš milující.

V
vacátič, onis f., prázdno, zproštění,

úleva, dovolená (alcis rei od něčeho)
zvl. od prací a povinností; trvalá
dovolená; propuštění z voj. služby
(aetatis pro věk); poplatek za dovo
lenou, výkupné.

vacca, ae, f. kráva.
vaccinium, iř, n. borůvka, brusinka.
tvaccinus 3. kravský (od krav).
vaccula, ge, f. kravka, kravička.

vacilló 1. a) viklati se, klátiti se,
kývati se, potáceti se, vrávorati.
b) býti nestálý, vrtkavý.

vacóo 1.: 1. býti prázdný, pustý,
uprázdněný, volný. 2. v. re, d re
býti prost, prázden, svoboden,

„zbaven čeho, nemíti něčeho, býti
bez něčeho (d) culpa, míti prázdno
ab opere. 3. a) míti prázdno, od
počívati, býti volný k něčemu alci



vacue-facio 375 valló

rei; vacare foro věnovati se veřejné
mu životu; zabývati se něčím in
algd; vacans nezaměstnaný, volný.
b) vacat jest kdy, možno; má kdy,
může.

vacue-faciĎ, fecr, factum 3. (pass.
—fřó)vyprazdňovati, uprazdňovati.

vacuitás, átis, f. 1. prázdnota; zproš
tění něčeho, stav bez něčeho. 2.
uprázdnění místa, úřadu a pod.

vacuus 3.: 1. a) prázdný; voj. ne“
obsazený, nekrytý; pustý, mrtvý
domus,volný, prostorný, širý aurae;
klidný, tichý. b) uprázdněný, valný,
eguus bez jezdce; nezadaný, ne
zamilovaný cor; uvolněný, ovdovělý.
c) volným někomu přístupný, ote
vřený: domus nuptiis. 2. re d re (rei,
gen.): prostý, zproštěný, zbavený,
nemající něčeho, jsoucí bez čeho;
gladius v. vagind vytasený. 3. ne
zaměstnaný, odpočívající, klidný,
bezstarostný; v—um tempus prázd
ný, volný čas; vacuum est jest kdy,
možno, dovoleno, lze; vacuum, ř, n.
prázdnota; místo prázdné, neobsa
zené, volné.

vadimoónium, iř, n. (1. vas) 1."záruka
složená,žese strana dostaví k soudu,
zajištění zárukou, ručení, soudní
stání; imponere alci v. vymáhati
záruku od někoho, poháněti k sou
du, v. facere smluviti, promittere
záruku soudní dáti, umiuviti lhůtu
stání, v. concipere sepsati soudní
smlouvu. 2. lhůta, pře, termín.

vádo, sř — 3. kráčeti, jíti, ubírati
se.

vador 1. zavazovatí soudní zárukou,
poháněti před soud.

vadosus 3. plný brodů, mělký.
vadum, 7, n. 1. brod, mělčina; v—3

transire flumen přebřísti řeku. 2.
voda, vlny, moře, řeka.

vae ach, běda!
vaecors, vdesanus—=vecors,
vafer, fra, frum chytrý,

vtipný, záludný.
*vagábundus, 7, m. poběhlík (fem.

V—a, ae).
vagátič, onis, f. potulování, pobíhání.
vágina, ae, f. pochva; obal klasu.
vágio 4. kvíleti, vrněti, brečeti.
vágitus, us, m. kvílení, vrnění.
vagor 1.: 1. sem tam choditi, potulo

Vesanus.
šibalský,

vati se, blouditi, poletovati; voj.
býti rozptýlen, harcovati; pohybo
vati se, (roz-) šířiti se. 2. býti ne
stálý, měnivý.

tvagulus 3. těkavoučký.
vagus 3. a) sem tam chodící, potulují

cí se, těkavý, bludný; bloudící, po
hyblivý, roztpýlený, porůznu. b)
přen. volný, nevázáný, nespořádaný,
nestálý, vrtkavý.

valdě velmi, tuze.
vale-dico, xř, ctum 3. dáti sbohem,

rozloučiti se.
valěns, entis silný, statný, zdravý,

mocný, mohutný.
valeo, uř, itirus 2.: 1. býti silný,

zdráv, míti sílu; non v. nemíti síly,
býti bez vlády; minus v. stonati,
churavěti; parum animov. býti slabo
myslný; v dopisech: S. V. si vales,
S. V. V. si vos valetis, B. E. bene est,
G. gaudeo, E. V. ego valeo a j.;
vale buď zdráv, buď sbohem (extre
mum, supremum vale); iussi eum
valere da! jsem mu sbohem; valeat
ať dá pokoj, pryč s ním! 2. přen.
a) býti silný, mocný, něco dovésti,
dokázati, míti sílu, váhu, vliv, vý
znam; platiti, zmoci se, vynikati;
urbs valuit zmohlo se; poříditi, míti
úspěch,dařitise,vyplnitise; multum,
plus, plurimum valere míti velkou,
největší moc; plus, plurimum v.
míti převahu, vítěziti. b) napomáha
ti, hoditi se, sloužiti, moci, zmoci,
dovésti. c) platiti (o mincích); míti
význam, znamenatí.

Valerius, iT,jméno říms. rodu; V—ius
3. Valeridnus 3. Valeriův.

valesco, valuř—3. zesíliti; zmohutně
ti, růsti.

valetůdinárium, iř, n. nemocnice.
valeétůdo, inis, f. 1. zdraví; v—ini

servire, operam dare pečovati o své
zdraví. 2.zdravotní stav (voxmedia);
bona v. zdraví, mala, infirma v.
nemoc, churavost.

validus 3. silný, statný, mohutný,
zdravý, auster prudký; male v. chu
ravý, nemocný; přen. silný, mocný,
pevný, závažný, účinný, platný;
vhodný.

valláris, e násepn
vallis (vallés),is,P údolí, úval, důlek.
vallo 1. a) zřizovati násep, val; ohra
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diti náspem, opevňovati. b) ob
klíčiti=chrániti.

vallum, 7, n. 1. násep, val, ohrada,
tábor. 2. přen:záštita, ochrana.

vallus, 7,m. kůl, tyčka; ohrada z kolů,
srub.

*valor, oris, m. cena, platnost, část
ka (peněžní).

valvae, drum, f. veřeje. dveře (dvoj
křídlé); i sg. tvalva křídlo dveří,
brána.

Vandali (—ili), orum, m. germánský
kmen Vandalové.

váněsco — — 3. mizeti, rozplývati
se, hynouti.

*vanillaceus 3. vanilkový.
váni-loguentia, ae, f. tlachání, žvás

tání, vychloubání.
váni-loguus 3. vychloubavý, chlubič

ský.
vánitás, tis, f. 1. prázdnost, povrch

nost, marnost, zbytečnost. 2. lehko
myslnost, Istivost; vychloubavost,
ješitnost.

vannus, T, f. opálka, ošatka.
vánus 3.: 1. prázdný, aristae hluché,

imago nehmotný, acies prořidlý. 2.
a)jalový, povrchní, lichý, nepravdi
vý, klamný, zdánlivý; v doplňku:
na prázdno, nepravdivě; vadnum,, n.
prázdná, nepravdivá věc, přelud.
b) marný, neprospěšný, bezůčelný;
nadarmo, bez účinku. c) lehkomysl
ný, nestálý, lživý, podvodný; chlub
ný, ješitný.

vapor,oris, m. pára, výpar, dým, žár,
horko, oheň.

vapórárium, iT,
v lázních.

vaporó 1. zaplňovati parou, dýmem,
zahalovati v dým.

parní roura

vappa, ae, f. slivky, břečka; přen.
hýřil, ničema.

vápulóé 1. býti
býti přetřásán.

variátič, onis, f. různost.
váricus 3. s křivýma nohama, šmat

havý.
varietás, atis, f. 1. pestrost. 2. přen.

a) pestrost, rozmanitost, rozličnost,
všestrannost. b) různost, nestej
nost. c) proměnlivost, nestálost,
střídání.

vario 1.: 1. a) činiti pestrým, rozma
nitým; zpestřovati, barviti, promě

bit; sermonibys

ňovati, pestře vyzdobiti; činiti něco
rozmanitého: variare sententias pro
nášeti různá mínění, způsobití růz
nost mínění; pod v. consilia; varidtus
3. rozmanitý, rozličný; b) střídati,
vy—, variant vices střídají se ve
službě. 2. a) býti pestrý, rozmanitý,
měniti se. b) různiti se, neshodovati
se: sententiae variant. c) střídati se.

*variola, n. neštovice.
varius 3.: 1. pestrý, strakatý. 2. přen.

a) pestrý, rozmanitý, rozličný, inge
nium všestranné, obsáhlé nadání; v.
clamor pomíšený, zmatený. b) různý
rozdílný, nestejný, proměnlivý, ne
stálý, vrtkavý; femina semper varium
žena jest nestálý tvor; střídavý:
variád victoria pugnare.

Varius, 7, m. jméno říms. rodu.
várix, icis, f. křečová, strhaná žíla.
Varró, onis, m. příjmení římské;

Varrónidnus 3. Varronův.
várus 3.a) křivý, křivonohý, zahnutý.

b) na různo obrácený, protivný.
Várus, 7, m. římské příjmení.
1. vas, vadis, m. rukojmí, ručitel,

záruka, zastavenec.
2.vás, vdsis, nm.plur. vasa, orum;

nádoba, váza, v plur. nádobí. náčiní,
nářadí, voj. zavazadla; vasa colligere
sbírati zavazadla, připravovati se
k odchodu; v—a conclamare dáti
znamení k odchodu.

*vasallus, 7, m. man, vasal.
vásárium, iř, n. peníze pro úředníka

na zařízení se v provincii, výpravné.
vásculárius, iT, m. pasíř, zlatník.
vastátič, ónis; f. pustošení, plenění.
vastátor, oris, m. pustošitel, proná

sledovatel.
vasti-ficus 3. činícíspoustu,pustošivý,
vastitás, dtis, f. 1. pustota, (s-)poušť,

opuštěnost, prázdnota. 2. zpusto
šení, poplenění; pustošitel.

vastó 1. a) činiti prázdným, pustým,
pustošiti, pleniti. b) mentem v.
řáditi v mysli.

vastus 3. a) pustý, zpustlý, opuštěný,
zpustošený. b)širý, rozsáhlý, ohrom
ný, mocný, silný impetus, rozpouta
ný, nevázaný animus. c) hrubý, ne
vzdělaný.

vátěes (—is), is, m. f. 1. věštec.
věštkyně, věštba; te vate podle tvé
věštby. 2. pěvec, básník, básnířka.
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Váticánus 3 vatikánský; V—us, T,m.
(mons) Vatikán.

váaticinátio, onis, f. (cano) věštění,
věštba.

váticinátor, oris, m. věštec.
váticinor 1. (cano)1. věštiti, věštecky

napomínati, hlásati. 2. býti u vy
tržení, blouzniti.

váti-cinus 3. věštecký, věští.
Vatinius, jř jméno říms. rodu. Vati

nidnus 3. Vatiniův, vatinijský.
vatillum, T, n. pánev, pánvice.
1. —ve nebo, aneb; při záporu ani;

ve—ve (aut či vel—ve) buď, anebo.
2. *ve = vae.
ve-cordia, ae, f. zběsilost, šílenost.
ve-cors, dis zběsilý šílený.
vectigal, alis, n. 1. daň, poplatek,

nájemné, clo; v—ia locare pro
najmouti vybírání daní. 2. vectigal
praetorium čestný dar peněžitý
správci provincie, v. aedilicium pří
spěvek aedilům na hry (obojí od
provinciálů). 3. v plur. poplatné
území. 4. důchod, příjem.

vectigális,e1.placenýj.daň.2.zčeho
se platí daň, nájem. 3. daň platící,
poplatný.

vectič, onis, f. vožení, ježdění.
vectis, is, m. páka, závora.
vecto 1. jezditi, svážeti; —orjezditi,

objížděti.
vector, oris, m. 1. vozitel, nosič. 2.

cestující, plavec, jezdec.
vectorius 3. převozný, dopravní.
vectra, ae, f. dovoz, převoz,

vůz.
vegetus 3. hbitý, statný, svěží, čilý.
vě-grandis, e 1. drobný, maličký.

2. tuze veliký, náramný.
veheméns, entis (veho) 1. prudký,

rychlý, kvapný fuga. 2. a) náhlý,
prchlivý, vášnivý ingenium; násilný,
dravý lupus. b) rázný, rozhodný,
přísný; silný, mocný.

tvehementia, ae, f. prudkost.
vehiculum,7, n. vozidlo, povoz, vůz,

loď.
veho, věxT,vectum 3.: 1. vézti, voziti,

přivážeti, do—, od—, dopravovati,
táhnouti, nésti, unášeti, přinášeti.
2. v pass. býti vezen, jeti, plouti,
letěti, in pericula vrhnouti se, curru,
navi, eguo jeti na něčem.

Věl(i)i, orum, m. město sz. od Říma;

Veiens, entis = Vějientdnus3. Věius 3.
vejský; Veiénsm. Vejan. Vějentánum,
Ť, n. (vinum) špatné víno vejské.

Ve-iovis, is, m. starý latinský bůh;
Jupiter, Apolion?

vel (velle) buď, buďto. 1. spojka roz
lučovacível-vel. a) buď, buď; buď —
anebo.b)i —i,jak —jak, jednak —
jednak; při záporu ani — ani; jedno
vel nebo, nebo-li, vel etiam, v. potius
nebo spíše, nebo raději; vel u záporu
ani. 2. přísl. a) i, třeba, že. b) u su
perlativu snad, zajisté, asi. c) jako
na př., zejména.

Vělábrum, 7, n. čtvrť římská při
Tiberu.

velámen, inis, n. přikrývka, pokrýv
ka, rouško; roucho, oděv.

velamentum, 7, n. 1. v plur. stužky,
prosebné ratolesti. 2. přen. rouška,
zástěra.

veles, itis (velox), obyč. plur. velites,
um, m. lehká pěchota, lehkooděnci,
harcovníci.

veli-fer, a, um plachtonosný,
chetní.

veli-ficátio, onis, f. plavba.
veěli-ficor 1. (—6 1.) a) plachty napí

nati, plaviti se, plouti. b) přen.
usilovně pomáhati.

velitáris,e: arma v—iavýzbroj lehko
oděnců.

Velitrae, arum, f. město v Latiu;
Veliternus 3. veliterský, V—T Ve
licřané.

veli-volaáns, antis plachtami létající.
věli-volus 3. plachetní; plachtonosný

mare.
vellico 1. škubati, trhati, řečmi pře

třásati; utrhati, duševně třýzniti.
vello, vellř (vulsT), vulsum 3. škubati,

podškubávati, vy—, trhati, rváti;
v. postes vypáčiti; v. signa dáti se na
pochod.

vellus,eris, n. (vello)1. vlna. 2. rouno,
kůže zvířat obětních; roucho, šat,
3. v plur. „„beránky“* na nebi.

veló,1.a)opatřiti plachtou;zavinouti,
o —, obalovati, zahalovati, zastírati,
pokrývati, odívati; velari zahalovati
se, pokrývati se; capite velato se
zahalenou hlavou; voj. velatus 3.
lehkooděnec. b) přen. zdobiti,
krášliti, zastírati.

velocitás, atis, f. rychlost, čerstvost.

pla
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vělox, ocis rychlý, hbitý, spěšný,
prudký; Horae v—.s prchavé.

vělum, „ n. 1. lodní plachta, přen.
loď; dare v—a fatis svěřiti osudu;
vela facere, pandere, solvere na
pnouti, rozvinouti, Jegere svinouti.
2. plachta vůbec, opona, záclona;
stěna u stanu.

velsut (—uti) 1. jako, jakoby. 2. velut
s? jakoby s coni. 3. jako na pří
klad.

věna,ae, f. 1. žíla, tepna. 2. a) nitro;
nadání, vloha. b) pramen; žíla kovu,
kov; céva stromu.

věnábulům, 7, n. lovecký oštěp.
Venáfrum, 7, nm.město nad řekou

Volturnem.
venálicius 3.

ičrum, n. zboží. b) prodávající;
v—ius, ii, m. otrokář.

venális, e 1. prodejný; res v—6€s,ve
nalia, ium, n. zboží, věci prodejné;
v—is, is, m. otrok. 2. prodejný,
úplatný, porušitelný.

věnáticůs 3. lovecký, honící.
venátio, onis, f. 1. lov, lovení. honba,

štvanice. 2. zvěř, zvěřina.
venátor, oris, m. 1. lovec; v. canis

lovčí.pes. 2. slíditel, zkoumatel.
věnátorius 3. lovecký.
věnátrix, řcis, f. lovkyně.
venátus, s, m. lov, lovení.
věndibilis, e 1. prodejný; co lze

snadno prodati. 2. líbivý, oblíbený.
věnditátio, onis, f. nabízení na pro

dej, vychvalování, vychloubavost.
věnditátor, oris, m. nabízeč na pro

dej, vychvalovatel.
věnditio, onis,f. prodej, dražba, pro

najímání (dražbou).
věndito 1. a) prodávati, nabízeti na

prodej; b) zaprodávati, něčím kup
čiti, kramařiti: decreta, imperia a j.
2. doporučovati; se alci v. louditi
se v něcí přízeň.

věenditor, oris, m. prodavač.
věn-do, didř, ditum 3. (venum—do)

1. dávati do prodeje, prodávati,
pluris drážé, minoris laciněji; arbi
trium salis vendendi solní monopol;
v dražbě prodávati, pronajímati. 2.
zaprodávati, zrazovati, kupčiti, kra
mařiti něčím: omnia honesta inho
nestague. 3. doporučovati, vychvalo
vati.

o

a) prodejný; v—ia,

Venedi, orum, m. Vendové, Slované.
vene-ficium, i7,n.1. přípravakouzelnéhonápoje,kouzelný| nápoj,

kouzlo. 2. jed, otrávení, travičství:
de veneficiis accusare, guaerere.

veně-ficus 3.: 1. kouzelný, čarodějný.
2. travičský; veneficus, 7, m. kouzel
ník, travič; v—a, ae, f. kouzelnice,
travička.

venenátus 3. napuštěný kouzelnou
šťavou n. jedem, kouzelný, otrá
vený, jedovatý.

veneni-fer, a, um jedovatý.
veněno 1. otráviti, uštknouti.
*venenoósus3. (velmi) jedovatý.
venenum, 7, n. 1. kouzelná šťáva,

kouzelný nápoj, kouzlo. 2. a) jed,
otrava, travičství; nákaza, zkáza. b)
barva, barvivo.

věn-eo, řre, i — (věnum eo) 1. býti
prodáván, na prodej, guam plurimo
co nejdráže, sub corona do otroctví.
2. býti v dražbě prodáván, pronají
mán.

venerábilis, e ctihodný, ctěný, úcty
požívající.

venerábundus 3. uctivý, úcty plný.
*venerantia, de, f. = veneratio.
venerátio, onis, f. 1. uctívání, vele

bení, úcta, oslava; modtiitba. 2. váž
nost, velebnost.

venerátor, oris, m. ctitel, uctívatel.
venereus, venerius u Venus.
veneror 1.: 1. uctívati, míti v úctě,

k!aněti se, modliti se, prositi, vzý
vati; venerdtus 3. v pass. význ. po
ctěný, uctěný. 2. uctivě pozdraviti,
klaněštise regem; venerandus 3. úcty
hodný.

Veneti, orum, m. 1. kmen při ústí
pádu. 2. v Bretaňsku. Veneticus 3.
venetský; Venetia, ae, f. Benátsko
nebo již. část Bretaňska.

tvenetus 3. modrý; v—a factio klub
„„modrých.

venia, ae, f. 1. milost, laskavost,
vlídnost, přízeň; orare v—am za
milost. 2. dovolení, volnost; v—am
dicendi exposcere vyžádati si slovo.
3. odpuštění, prominutí: v—am
petere, orare; dare veniam alci = a)
dáti milost, přijmouti na milost,
odpustiti. b) vyhověti, sluchu po
přáti.c) dáti dovolení, svoliti; (cum)
boná venid laskavě, shovívavě; med,
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nostrď v—č s mým (naším) dovole
ním atd.

Ventlia, ae, f. 1. choť boha Jana;
2. matka Turnova.

venič, věnř, ventum 4.: 1. přijíti, při
býti, přijeti, připlouti, přitáhnouti,

„přiblížiti se, přiraziti, dostaviti se;
ventum est přišlo se, přišli jsme a
pod.; in unum (locum) venire sejíti
se; ad (in) manůs v. a) utkati se
bojem. b) dostati se do rukou; v.
auxilič na pomoc. 2. a) proniknouti;
dostati se in periculum, vycházeti:
sol; vzcházeti, pučeti, růsti; po
cházeti de gente, vznikati; ukazo
vati se: augurium v.nit; jeviti se,
vyskytovati se, stávati se; ventůrus
3. příští, budoucí, nastávající; ven
tura, orum, n. budoucnost. b) v. alci,
ad, in algm připadnouti, dostati se
někomu, přejíti k někomu; přijíti
na někoho, překvapiti, zastihnouti,
zachvátiti. 3. vejíti, vstoupiti v čin
nost, ve stav, dostati se, upadnouti
do něčeho, v něco; v. in amicitiam
alci spřáteliti se s někým, in spem
míti naději, in deditionem vzdáti se,
in potestatem, odium upadnouti; do
jíti, dostoupiti k něčemu; res venit
ad pugnam došlo k boji; eo ventum
est, ut tak daleko došlo, že...

vennůcula = venucula.
věnor 1. loviti, u—, honiti; venantes

lovci.
venter, tris, m. 1. život (i mateřský),

žaludek, břicho; přen. žravost, hýři
vost. 2. břichatost, nádor.

ventilo 1. (ventus) 1. mávati, zachví
vati. 2. rozdmýchati, rozníititi.

ventito 1. přicházeti, chodívati.
ventósus 3. a) větrný, v—um mare

bouřlivé, v—i folles naduté. b)
rychlý j. vítr; nestálý, nejistý,
prázdný, marný, lehkomyslný, je
šitný, chlubný.

ventri(c)ósus 3. břichatý, břichu od
daný, břišní.

ventriculus, 7, m. bříško, dutina;
tžaludek.

ventus, 7, m. 1. vítr; —.secundus,
idoneus, prosper příznivý, příhodný,
adversus protivný; v—© po větru;
vzduch. 2. přen. v. popularis nestálá
přízeň lidu, ventum excitare nená
vist, v—i secundi příznivé pomě

verbum

ry, alii venti nepříznivé časy a
pod.

věn icula, ae, f. druh nakládaných
hroznů.

věnundě viz 1. venus.
1. věnus, F, m. jen 1. venun-(m) d5 =

vendo, prodávati; věnum — e0 =
veneč. 2. věno (dat. úč.) na prodej,
za peníze.

„venus, eris, f. 1. půvab, krása,
vnada. 2. a) Venus Venuše, stella V.
oběžnice Venuše. b) láska, vášeň,
cit. požitek lásky; milenec, milenka.
c) nejlepší vrh při kostkách. 3.
venereus (—ius) 3. a) Venušin, homo
V.ctitel Venušin, iactus v. viz 2. c).
b) pohlavní, smyslný, chlípný; res
veneriae požitky lásky, chlípnost.

Venusia, ae, f. město v Apulii; Venu
sfnus3.venusijský, V—infVenusijští,
V—Inum statek u Venusie.

venustás, dtis, f. půvab, krása, slič
nost, jemnost, ušlechtilost.

tvenusto 1. dodávati půvabu, zdobiti.
venustus 3. půvabný, krásný, sličný,

roztomilý, jemný, jemnocitný, vtip

MN

ný.
vě-pallidus 3. bledý, zsinalý.
veprécula, ge, f. křovisko.
vepres (—is), is, m. (f.) křoví, trní.
ver, věris. n. 1. jaro, vesna; primo

(ineunte) vere na počátkujara; novum
ver mladá vesna. 2. ver sacrum zasvě
cení prvotin příštího jara božstvu.

veráx, dcis pravdomluvný, pravdi
vý.

verbena,ce, f. (obyč.plur.) ratolest,
snítko, bylina, travina.

verber,is,n. (plur.)1.a) rány(bičem),
šlehy, bití, mrskání, v. linguae
důtky, domluvy. b) přen. rána, úder,
tepot. 2. metla, důtky, bič; řemen
u praku.

verberátio, onis,f. bití, výprask; po
kuta, trest.

1. verberč 1. a) šlehati, mrskati, bíti;
napadati, kárati, týrati. b) bíti, te
pati, udeřiti, stříleti po něčem.

2. verbero, onis, m. darebák, šibenič
ník.

verboósus3. rozvláčný, obšírný, forum
plné řečí.

verbum, i, n. 1. a) slovo; v. voluptatis
slovo „„rozkoš““; v—a precantia
modlitba (—by); v plur. často řeč:
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vV—afacere míti řeč, mluviti, v—a
f. pro algo hájiti, zastávati, přimlou
vati se; exprimere ad verbum, v—um
e€ v—0 slovo za slovem, doslova;
verbis alcis něčím jménem, z roz
kazu; verbi causd na příklad; verbs
jedním (jen) slovem, krátce. b) vý
rok, v plur. slova, znění, text. c)
slova přísahy, přísežné formule: in
v—a alcis iurare někomu přisahati
věrnost; kouzelné říkadlo. 2. plané
slovo, planá řeč; verba alci dare kla
mati, šáliti někoho; pouhé slovo:
verbo —re řečí (na oko) — vskutku.

Vercingetorix, řgis,m. král Arvernů.
věre 1. pravdivě, opravdu, právem.

2. upřímně. poctivě.
verécundia, ae, f. 1. ostýchavost,

mravnícit. 2. a) nesmělost, skrom
nost, mravnost, slušnost, počest
nost. b) úcta, vážnost, ohled. c)
stydlivost, stud; bázeň, odpor turpi
tudinis (proti).

verecundor 1. ostýchati se.
verecundus 3. a) ostýchavý, nesmělý,

skromný, mírný. b) mravný, po
čestný, stydlivý, šetrný.

vereor, veritus sum 2.: 1. ohlížeti se
na něco: existimationem. 2. a) báti
se, strachovati se, varovati se, stří
ci se: deos, hostem, periculum; v. de
Karthagine stran, co se týče K.,
navibus (dat.) o lodi; vereor, ne sit
turpe snad (asi) jest hanba; b) ostý
chati se, ctíti, míti v úctě, ve váž
nosti; verendus 3. ctihodný, důstoj
ný, velebný.

Vergiliae, arum, f. = Pleiades.
Vergilius, 7, m. jméno rodové; P.

VergiliusMaro, onis žil 70—19 př. Kr.
Verginius, 7, m. jméno rodové.
vergo — —3.: 1. a) obraceti, chýliti,

točiti; nepřech. obraceti se, kloniti
se, chýliti se, směřovati, prostírati
se, rozkládati se. b) chýliti se ke
konci, býti na sklonku. 2. ulévati,
vylévati.

vergobretus, 7, m. nejvyšší úředník
u Haeduů.

věri-dicus 3. pravdomluvný, prav
divý..

*věrifico 1. učiniti pravděpodobným,
jako pravděpodobné předkládati.

věri-loguium iF, n. pravý význam
slova.

věri-similis, e pravděpodobný.
věri-similitůdo, inis, f. pravděpo

dobnost.
věritás, atis, f. 1. pravda, skutečnost.

2. pravdivost, upřímnost, poctivost,
nestrannost.

vermiculátus 3. červíčkovitý, dro
bounký.

vermis, is, m. červ.
verna, ae, m. f. domácí otrok; v plur.

čeleď.
vernáculus 3. domácí, městský, po

uliční; čistě římský, vlastní; v—um
crimen smyšlené od žalobce. v—a
lingua jazyk rodný, mateřský.

tvěrnális, e jarní.
vernilis, e otroků, nízký; v—iter po

způsobu otroků, jako otrok.
věrně 1. (věr) vítati jaro; zelenati se,

býti svěží; býti jako na jaře.
Tvernula, ae, m. mladý domácí otrok.
věrnus 3. jarní.
věro 1. přísl. opravdu, věru, ovšem,

zajisté, skutečně; ano: ego vero, nos
vero a pod.; minime v. niktérak; tum
v. tu teprve, a tu; nec v. a věru ne,
nisi v. leda že, leda snad; guasi vero
jakoby snad, an v. či snad; age vero
nuže! 2. spojka odpor. a) v pravdě,
docela, dokonce, teprve; iam v.
docela však. b) ale, avšak, naproti
tomu; nunc v. nyní však.

Věróna, ae, f. město Verona; Vero
nensis, e veronský; V—és, ium, m.
obyvatelé Verony.

verpa, ae, f. mužský úd.
verpus, 7, m. kleštěnec.
1. verres, is, m. kanec, vepř.
2. Verres, is, m. Verres, zvl. známý

propraetorsicilský; Verrius3. Ver
rův, Verria, orum, n. slavnost na
počest Verrovu; Verrinus3. Verrův.

verrinus 3. vepřový; ius Vv—um
omáčka.

verró, (verri), versum 3. a) smýkati,
vláčeti, tahati. b) mésti, zametati,
s—, vytírati, s—, hrabati; v. deguora
brázditi, čeřiti.

verriůica, ae, f. bradavice.
verriicosus 3. bradavičnatý.
verrunco 1. haec mihi v—ent ať je

ke zdaru, k dobrému!
versábilis, e pohyblivý, nestálý; otá

čivý.
versátilis, e pohyblivý, obratný.
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versi-color, Oris, pestrý, barevný.
versiculus, i, m. řádek, veršík; v plur.

básnička.
verso 1.: 1. obraceti, pře—, třásti,

otáčeti, váleti, pohybovati, zmítati,
kroutiti, svíjeti corpus; ověs pásti,
poháněti; mísiti. 2. přen, a) točiti,
ovládati, říditi, verba překrucovati,
somnia vykládati. b) pohnouti mysli,
působiti na mysl mentem, animum,
mysl k něčemu obrátiti; v. animos
militum hleděti si získati, v. animum
per omnia o všem přemítati. b) zmí
tati, znepokojovati, pobuřovati,
jitřiti.c) přemítati, uvažovati, secum
u sebe; osnovati, strojiti dolos;pass.
versor 1.: 1. otáčeti se, obraceti
se, pohybovati se; 2. a) prodlévati,
zdržovati se, trvati, bydliti, žíti,
jezditi, choditi; v. alci in oculis, ante
(ob) oculos stále býti na očích; ver
satur mihi in oculis stále vidím, živě
si představuji; in ore algd versatur
mluví se o něčem, error magnus ver
satur jest rozšířen. b) vyskytovati
se, díti se, odehrávati se. c) vésti si,
počínati si, chovati se; v. in bello
účastniti se, in iure civium požívati
práva obč.; v něčem býti zběhlý,
míti něco povoláním. d) býti za
pleteninculpav.,inerrore dopouště
ti se chyby, býti mylný. e) versari
in re náležeti k něčemu, souviseti
s něčím, zakládati si na čem.

versum viz versus.
versura, de, f. (verto) převod dluhu,

výpůjčka; v—am facere vypůjčiti si.
„versus, Vvorsus (um) směrem k,
do... a) předl. s akus. s in, ad:
Romam v., in Arvernos v., ad Ocea
num v. b) přísl. guoguo versus kte
rýmkoli směrem, na všechnystrany,
všude.

2. versus, s, m. (verto) 1. brázda;
řada remorum. 2. řádka, verš.

versůitia, ae, f. chytrost, lest.
versůiti-loguus 3. chytrácký, Istivý.
versutus 3. a) obratný, chytrý,

bystrý: b) zchytralý, prohnaný.
*vertebráta, n. obratlovci.
vertex (vortex), icis, m. 1. a) vír

vodní n. ohnivý, vichr. b) točna,
pól. 2. témě hlavy, vrch, hlava,
vrchol, hora, pohoří; G v—e shora,
svrchu.

-—

verticosus 3. vírnatý, plný vírů.
vertigo, inis, f. víření, kroužení, vír;

závrať. *
verto (vorto),ti,sum3.:1.a) obraceti,

točiti, vrtěti (—or se); v. fores
otevříti, aestas vertitur plyne, anno
vertente během roku, za rok; verti
in re otáčeti se na něčem, kolem
něčeho, souviseti s něčím, záležeti,
záviseti na něčem; res in €0 vertitur
jde o to. b) pohybovati, v pass.
pohybovati se, zdržovati se, prodlé
vati, choditi, státi aj.2.a) obraceti,
nahýbati, zatáčeti, zvrátiti; stilum v.
apravovati, delictum napravovati,
cratera prázdniti; cadus versus na
čatý sud; se n. terga v. obrátiti se
zády, dáti se na útěk, puppes v.
s loďmi; in fugam v. na útěk obrátiti.
b) namířiti, zaměřitipuppesadlitora;
se v., iter v., vertI obrátiti se, dáti
se cestou někam;versus 3.obrácený,
ležící. c) převáděti, přenášeti, vzná
šeti imperium ad algm; sváděti, sva
lovati culpam (n algm.; v pass. dáti
se, pustiti se do něčeho, něco pod
nikati, něčemu se oddávati in cultum
deorum, ad caedem; v akt. uváděti
v nějaký stav in admirationem, algd
ad se v. přivlastniti si; vynakládati,
využívati, algd in bonum publicum.
d) vytahovati; vykládati, po— zač
in superbiam, in suam contumeliam
(za urážku), algd vitio v. vykládati
za chybu, míti za zlé. e) měniti,
zaměňovati za něco, obraceti v něco,
v. seria ludo; solum v. přestěhovati
se, comasbarviti; fortuna vertit obrá
tilo se, změnilo se; se v., pass. pro
měňovati se, obraceti se, přecházeti
v něco. f) překrucovati věra; pře
váděti, překládati; v pass. udáti se,
skončiti, dopadnouti; guod bene
vertat ať jest to k dobrému, ať to
dobře skončí! dř bene vertant kéž to
bohové obrátí k dobrému! 3. a) pře
vraceti, pod —, obraceti, rozrývati,
brázditi; v. terram, agros zorávati.
b) zničiti, vyvrátiti.

Vertumnus, 7, m. staroitalský bůh,
snad proměn.

verů, s, n. rožeň, kopí;ohrada kolem
oltáře neb hrobu.

1. verum, 7, n. při verus.
2. věrum spojka odpor. a) v pravdě
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však, ale, avšak, nýbrž; v. enimvěro,
ale vskutku; v. tamen ale přece.
b) při přechodu než, ale, však; nuže
tedy.

věrus 3.: 1. a) pravý, pravdivý,
opravdový, skutečný; ré verd oprav
du, vskutku; věrum, ř, n. (plur.)
pravda, skutečnost: v. dicere, logui,
pravdu mluviti, pod., audire, scire;
maior (minor) věro než ve skuteč
nosti. b) pravdomluvný, upřímný,
poctivý, spravedlivý. 2. správný, ná
ležitý, slušný; v—um est náleží se,
sluší se.

veritum, 7, n. kopí.
verůtus 3. ozbrojený kopím.
vervex, €cis, m. skopec.
ve-sánia, age,f. zběsilost, šílenost.
ve-sánus 3. zběsilý, šílený (= vesů

niéns, entis); zuřivý, divoký.
věscor — 3. a) živiti se (algud re),

požívati, jísti; v. adurdaetherid žíti.
b) hodovati, požívati, užívati.

vescus 3. hubený; hubeným činící,
mořivý. :

věsica, ge, f. měchýř (zvl. močový);
+nabubřelost řeči, bombast.

věsTcula, ae, f. měchýřek.
vespa, ae, f. vosa.
Vespasiánus, 7, m. římský císař (T.

Flavius V.), vládl 69—79.
vesper, 7,m. (vespera, ae, f.) 1. večer;

ad, ante, sub v—um k večeru, na
večer, podvečer; primo vespere za
soumraku; vesperi, vespere na večer.
2. západ. 3. V. večernice.

vespera, de, f. doba večerní, večer;
*vesperae, plur. večerní pobožnosti,
nešpory.

vesperáscit, dvit 3. nastává večer,
smráká se, připozdívá se; caelo (die)
vesperascentezasoumraku, navečer.

vespertilió, onis, m. netopýr.
vespertinus 3. večerní, západní.
Vesta, ae, f. bohyně domácího krbu:

přen. krb, oheň na krbu; vestůlis, e
cudný, vestálský; virgo V. vestálka.

vester (voster), tra, trum váš; odium
vestrum vaše i k vám; subst. vester
váš přítel, druh, přivrženec; vestrum
n. vaše věc, povinnost, majetek a
pod. *vestras, dtis váš příslušník.

*vestiárius, 7, m. obchodník šat
stvem.

vestibulum, 7,n. 1. vchod do domu,

e

předsíň, prostor před něčím.2.přen.
vchod, vstup, počátek, kraj.

vestigium, iř,n. 1. stopa, šlépěj; v—a
facere, ponere, figere, premere krá
četi, jíti; alcis v—a legere, premere
jíti v patách, stopovati; pronásledo
vati; v—a rotae koleje, v—a Graeca
řecké vzory; zbytek, troska urbis,
curriůs.2.a) krok, kročej, chodidlo,
noha, vplur.chůze; v—aferre kroky
zaměřiti. b) stanoviště, místo; oka
mžik, chvíle: in (e) v—3 na místě,
v tu chvíli, ihned.

vestigóo 1. stopovati, vy—, slíditi,
vy—, pátrati, vy—, zkoumati.

vestimentum, 7, n. šat, roucho.
vestio 4. šatiti, oblékati, haliti; po

sázeti, pokrývati, zdobiti; vestřtus
3. i porostlý, zarostlý.

vestis, is, f. 1. oděv, šat, roucho;
v—em mutare převléci se, obléci
smuteční roucho. 2. látka, pokrýv
ka, při—, koberec.

vestitus, is, m. oděv, oblek, kroj;
—um mutare = vestem m.

Vesuvius, iř, m. (mons) sopka Vesuv.
veteranus 3.starý, veslužbězestárlý,

zkušený; v—ř,orum, m. staří vojáci.
veterátor, oris, m. 1. člověkzestárlý,

zkušený. 2. člověk prohnaný, šibal.
veterátorius 3. a) prohnaný, šibal

ský.b)obratný,zručný,šablonovitý.
veternus, F,m. spavost, ospalost, ma

látnost.
*Veteropragensis, e staropražský.
veto, uř,itum 1.: 1. zakázati, zapovída

ti, nedovolovati, brániti (algm, akus.
s inf., v pass. nom. s inf.; pozd. ut,
ne.); vim fieri vetat násilí činiti;
vetant mirari praví, že se nesmídi
viti, vetabat bella byl proti válce.
2. vetor zapovídá se mi, brání se mi,
dostávám zákaz, nesmím; vetitussum
bylo mi (mám) zakázáno, zákaz; ve
titus 3. zakázaný, nedovolený; veti
tum, 7, n. zakázaná věc, zákaz, zá
pověď.

vetulus 3. obstárlý, starý, dlouho
věký; v—us, 7, m. stařeček.

vetus, eris (vetustior, veterrimus) 1.
starý, dávný, letitý, vetchý; staro
usedlý, starý v úřadě, v povolání,
zkušený, znalý regnandi, caerimo
niarum 2.starobylý, dřívější, dávný;
3. veterés, um, m. staří, předkové.
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vetus est jest staré přísloví; vetera,
um, n. staré věci, události, pověsti.
*Praga Vetus Staré město pražské.

vetustas, átis, f. 1. a) stáří, sešlost,
dlouhé trvání, starobylost, staro
žitnost. b) dlouhý čas, dlouhý věk;
budoucnost, potomstvo. c) stará
známost, staré přátelství. 2. stará
doba, starověk, dějiny.

vetustus, 3. starý, staro —bylý,
—dávný, —žitný, zastaralý; před
dávným časem žijící scriptor.

vexátio, onis, f. trápení, sužování,
trýzeň, útrapa.

vexátor, oris, m. sužovatel, škůdce,
vexillárius,i7, m. praporečník; vplur.

zvláštní oddíl vojínů buďstarých
neb vybraných za určitým cílem.

tvexillatio, ónis,f. oddělení vexilariů
neb jízdy.

*vexillifer, erf, m. praporečník, ko
rouhevník.

vexillum, 7, n. 1. prapor, korouhev.
a) jízdy a spojenců. b) zvláštních
oddílů; sub v—0 mitti, proficisci j.
zvláštní oddíl. 2. oddělení vojska
za zvl. účelem.

vexě 1.: 1. zmítati, smýkati, vláčeti,
fauces lagueozadrhnouti. 2. a) sužo
vati, trýzniti, utiskovati; pronásle
dovati, znepokojovati; vpass.i trpě
ti.b) pleniti, pustošiti agros, mrhati
pecuniam. c) slovy napadati.

vila, ge, f. 1. cesta, dráha, silnice via
Appia, ulice via Sacra; via fert cesta
vede; viam facere, rumpere udělati,
raziti; viam dare dovoliti, místo uči
niti; v. vocis průchod; pruh šatu.
2. přen. a) cesta — chůze, pochod,
v.triduitřídenní. b) cesta = způsob,
prostředek, postup, methoda; vid
progredi určitou cestou, metho
dicky.

viárius 3. cestovní, k cestě přísluše
jící; lex v—ia o opravě cest.

viaticatus 3. na cestu, cestovným
opatřený.

viáticus 3. na cestu dávaný; v—um,
Ť,n. peníze na cestu, úspory vojínů.

viátor, oris, m. pocestný, cestující;
úřední posel.

vřbex, icis, f. modřina, prouha.
*vibratorius 3. vířivý, mihavý, kmi

tavý.
vibróo 1.: 1. něčím chvěti, otřásati,

po —, mávati, vymrštiti: sicam, tela,
missilia; vibratus 3. rozechvělý,
vypuštěný, chvějící se, kmitavý.
2. kmitati se, chvěti se, míhati se,
třpytiti se; oratio vibrans živá řeč.

viburnum, 7, n. keř lepík.
vicánus 3. vesnický, subst. vesničan.
vicárius 3. (vicis)zástupný, náhradný;

v—ius, ii, m. zástupce, ná—, ná
hradník, náměstek.

vicátim po vesnicích; po ulicích.
vicení 3. po dvaceti.
vícesimánií, rum, m. vojíni 20. legie.
vicesimárius 3. v—ium aurum zlato

nastřádané z 5% daně propouštěcí.
vice(n)simus, vřgěsimus 3. dvacátý;

V—a (pars), ae, f. dvacetina, 59,
daň.

vicia, de, f. vika, vikev.
vicie(n)s dvacetkrát.
vícinális, e sousedský, domácí.
*vicinátus, us, m.—=vicřnitás.
vícinia, ae, f. sousedství, blízkost,

okolí; sousedé.
vrcinitás, tis, f.-=vicinia.
vicínus 3. a) sousední, blízký, okolní;.

V—a iurgia se soušedy; v—us, i, m.
soused, v—a, ae, f. sousedka,
V—um, 7, n. sousedství, blízkost,
v plur. blízká místa, okolí. b) blízký
časem; příbuzný.

—,vicis, (gen.) f., vicem, vice, v plur.
vices, vicibus 1. a) střídání, vy—,
změna; terra mutat v—€s mění svou
tvářnost; per (in) vices střídavě. b)
střídavost, rozmanitost, vzájemnost
střídání osudu, měnivý osud; bello
rum vices válečné událost. 2. a)
úkol, úřad; vice alcis fungi, vicem
im-(ex-, sup-)plere úřad zastávati;
vices servare, exercere střídati se
ve službě, vices variare střídati strá
že. b) osud, postavení. c) náhrada,
odměna, odplata. 3. a) suam vicem
střídavě,se své strany, co na někom
jest (cum suam vicem officio functus
est); dolere vicem alcis pro, k vůli
někomu, něčímjménem, za někoho.
b) vice alcis na místě něčím, za ně
koho, jako někdo. c) invicemstřída
jícese, zase, naproti tomu; střídavě,
navzájem. Pro pozd. latinu: vicis
značí (do jisté míry souhlasně s klas.
latinou) změna, střídání, nestálost,
místo, služba, úřad, v plur. povin
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nosti; hác vice tentokrát, und, gud- |
dam vice jednou, vicem rependere,
reddere odplatiti se, vice alcis na
místě někoho, pro, za někoho,vice
nostra pro nás, vice alid jinak, vice
versd proti tomu, pro vice tud na
tvém místě, vice alcis agere (gerere)
někoho zastupovati; vice alternd
střídavě, vice secundd po druhé;
předpona vice- značí zástupnictví:
vicepraesesmístopředseda (vicepresi
dent) a pod.

vicissím střídavě,zase, naproti tomu,
navzájem.

vicissitido, inis, f. střídání, změna,
proměnlivost, vzájemnost.

victima, ae, f. žertva, oběť.
victimárius, iT,m. obětní sluha.
victito 1. žíti, živiti se.
victor, oris, m. vítěz; belli (bello)

ve válce; adj. vítězný exercitus.
victoria, ae, f. vítězství, V. bohyně

vítězství.
victóriátus, m. peníz s obrazem

Viktorie.
Victoriola, f. soška bohyně

Viktorie.
victrix, řcis, f. vítězka; v—ia arma

vítězná zbraň.
*victuáalia, ium, n. (res victuales)

životní potřeby, potraviny.
victus, is, m. 1. živobytí, život, způ

sob života, 2. výživa, potrava, jídlo
vículus, 7, m. vesnička, ulička.
vícus,/, m. 1. ves, osada, dvůr. 2. řada

domů, ulice, čtvrt městská.
vide-licet patrně, jistě, ovšem; totiž.
viden==vidés-ne.
video,vřdř, visum2.: 1. viděti, hleděti,

patřiti, dívati se; videres byl bys
viděl, bylo lze uviděti; visů na po
hled,zraku.2.a) navštíviti.b) zažíti,
dožíti se, zkusiti. c) znamenati,
poznávati, znáti, věděti, rozuměti.
d) přihlížeti k něčemu, uvažovati,
přemýšleti: de religuo videro až
jindy, později. e) dbáti, hleděti si
čeho, starati se oč (videant consules);
vyhlédnouti(si) něco, obstarati něco;
v pass.videor: 1. a) býti viděn, jeviti
se, ukazovati se; vřsus 3. uviděný,
spatřený; memoria residere videtur
zřejmě trvá. b) zdátci se ve snu.
c) zdáti se, podobati se; býti poklá
dán, platiti zač; videor s nom. a inf.
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mihi videtur s akus. a inf. mysliti,
domnívati se, míti za to (pův, zdáti
se), 2. mihi algd videtur něco se mi
líbí, uznávámza dobré;si tibi videtur
je-li ti libo; ita dis visum est bohové
usoudili, rozhodli.

vidua, age,f. vdova; neprovdaná žena.
vidujtás, átis, f. vdovství.
viduo 1. učiniti vdovou, zbaviti něče

ho, odloučiti od něčeho (algd ré).
viduus 3. ovdovělý, neprovdaný;

opuštěný, osiřelý.
vietus 3. zvadlý, scvrklý.
vigeóč, ur — 2. a) býti pln života,

svěží, zdráv, při síle; růsti, bujetl.
b) zkvétati, býti na vrcholu moci,
slávy; skvíti se, slynouti, vyzna
menati se.

vigěsco, viguj — 3. nabývati života,
síly.

vigil, is, m. 1. hlídač, strážce; v plur.
policejní stráž n. sbor hasičů.2. adj.
bdělý, ostražitý.

vigiláns, antis bdělý, ostražitý;
rostlivý.

vigilantia, ae, f. bdělost, ostražitost,
starostlivost, pilnost.

vigiláx, cis bdělý.
"vigilia, ae, f. 1. bdění, ne(vy)spání,

nespavost, noční pobožnost. 2. voj.
hlídka, stráž: v—as agere (konati),
ponere, dispoňere; rozdělení noci
na čtyři hlídky. 3. bdělost, starost;
*předvečer před velkým svátkem.

vigilo 1. bdíti, nespati, noctem pro
bdíti. 2. býti bdělý, ostražitý, sta
rostlivý; něco bedlivě konati.

vi inti dvacet.
víginti-virátus, is, m.sbor 20-tičlen

ný; 4. nižší úřady.
vigor, oris, m. život, svěžest, čilost,

síla, zápal.
vilica, ae, /. šafářka, selka.
vilico 1. býti šafářem.
vilicus, 7, m. šafář, správce.
vřlis, e 1. laciný. 2. a) bezcenný, ne

patrný, všední, sprostý; prodejný,
úplatný; algd vile habere nic si ne
ceniti, nevážiti; lhostejný, chudý.b)
málo ceněný n. vážený, opovržený.

vilitás, dtis, f. 1. láce. 2. bezcennost,
malá cena, nevážnost.

villa, ae, f. statek, dvorec, vila; v.
publica obecní dům na Martově
poli; *vesnice, městečko.
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*villánus 3. venkovský, vesnický,
m. rolník, sedlák.

villosus 3. chlupatý, zarostlý.
villula, ae, f. stateček, dvorec.
villus, 7, m. chlup; v plur. srst, vlna.
vímen, /nis, n. prut; v plur. proutí,

pletivo.
vimentum, 7, n. pletivo z proutí.
Viminális collis římský vrch vých.

od OAuirinálu.
vimineus 3. proutěný, z proutí.
vIn=vis-ne?
vínáceus, 7, m. vinné zrnko, jadér

ko.
Vinália, jum, n. svátek vína, slavnost

vinobraní.
vínárius 3. vinný; subst. m. vinař,

vinárník; v—ium,iř,n. nádoba ,džbán
na víno.

vincié, vinxř, vinctum 4.: 1. vázati,
přivazovati, u—, s—, ovíjeti, věn
čiti. 2. poutati, spoutávati; vězniti;
přen. poutati—svírati somno, vino;
zavázatí, připoutati, u—, iuvenem;
o řeči: vázati, oratio vincta numeris.

vince, vicř, victum 3.: 1. zvítěziti,
nabýti vrchu, poraziti, přemoci,
překonati; is, gui vicit vítěz, victus
3. poražený, přemožený; (in) acie,
proelio, bello vincere zvítěziti ve
válce, v poli, v bitvě; vyhráti na
souděiudició (—-'um),causd (—am)
vincere; vicimus vyhráno! vincite
budiž po vašem! 2. a) předstihovati,
předčiti, vynikati nad někoho alam.
b) algd vincere vivendo něco přežíti,
durando přetrvati a pod.; přemoci,
zdolati, zmoci, o zvuku: přehlučeti,
překřičeti; potlačiti, zahnati, silen
tum přerušiti; zmoci, ovládnouti
(látku); spem zmařiti. c) obměkčiti,
získati, překonati precibus. d) do
kázati, dovésti, provésti.

virc(u)lum, 7, n. 1. a) provaz, lano,
stuha, tkanice; v. epistulae laxare,
solvere otevříti dopis. b) vazba,
pouto, smyčka. 2. a) v plur. pouta,
okovy, vězení: in v—a conicere,
ducere; obuv, opánky; oko, osidlo,
oprať, oprátka; kouzelný prut k při
poutání lásky milencovy. b) přen.
pouto= překážka, mez:legis vincula;
pojítko, páska, svazek.

Vindelici, orum, m. Vindelikové,
národ keltský mezi Alpami (die
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vinděmia, ae, f. vinobraní, hrozny.
vinděmiátor, oris, m. vinař.
tvinděmio 1. trhati, sbírati hrozny

při vinobraní.
vinděmiolae, rum, f. malédůchody,

příjmy.
vindex, icis, m. 1. kdo si činí na něco

nárok: v—espraedarum.2. a) zastán
ce, zástupce, obhájce; v. libertatis
ochránce svobody, osvoboditel; vů
bec osvoboditel, spasltel, strážce,
hlídač. b) mstitel, trestatel; v—és
rerum capitaliumvykonavatelé hrdel
ních rozsudků; adj. trestající, mstící:
v. poena, flamma.

Vindex (C. lulius V.) místodržitel v
Galii, osnovatel vzpoury proti Ne
ronovi r. 68.

vindicátič, onis, f. právní nároky
(alcis rei), hájení, ochrana,

vindiciae, drum, f. právní nároky;
V—as postulare činiti si právní ná
roka; v—zaare vyhověti p.nárokům,
V—as dare secundum libertatem pro
hlásiti za svobodného, secundum
servitutem přiřknouti za otroka.

vindico 1.: 1. a) činiti nároky, pohle
dávati, vymáhati; v. algm in liberta
tem činiti nároky, aby někdo se
stal svobodným, osvoboditi, svo
bodným prohlásiti; v. plebem in
libertatem bojovati za svobodu lidu;
v. ab ré (re) osvoboditi, propustiti
na svobodu, vysvoboditi, zprostiti
něčeho; hájiti, chrániti, zastávati.
b) mstíti někoho; mstíti se pro
někoho, za něco; mstíti se na někom,
trestati, kárati, rozsouditi. 2. v.
algd sibi, ad se osobovati si, při
vlastňovati si, požadovati pro sebe:
partem oneris.

vindicta, ae, f. 1. hůlka svobody;
osvobození, vy—,obhájení, uhájení.
2. pomsta, trest, pokuta.

*Vindobona, ae, f. Vídeň
V—ensis, e vídeňský.

vínea, ae, f. vinice; voj. ochranný
přístřešek, loubí.

vínětum, ř,n. vinice.
vínitor, oris, m. vinař
vTnolentia, ae, f. opilost, opilství.
vInolentus 3. vína milovný, opilý;

subst. m. piják.
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víněsus 3. hojně vína obsahující,
pljící.

vínum, 7, n. víno, pitf vína.
viola, ae, f. fialka, bledule; zažloutlá

barva.
violábilis,e porušitelný, dotknutelný.
violárium,iT, n.fialkový záhon,fialky.
vlolátio, onis, f. porušení, zneuctění.
vlolátor, oris, m. rušitel; v, templi

svatokrádce.
vlolens, ntis násilný, prudký.
vlolentia, ae, f. násilnost, prudkost,

zpurnost.
vlolentus 3. násilný, prudký, zpurný,

bouřlivý.
vloló 1.: 1. činiti násilí, týrati, ubližo

vati; znásilniti, zhanobiti; znesvětiti,
poskvrniti fanum. 2. poškozovati
fines; urážeti, zlehčovati maiesta
tem. 3. rušití, porušovati fidem,
indutias.

vTpera, de, f. zmije, had; ještěr, drak.
vTpereus3. hadí, z hadů, ještěrů,

jedovatý.
víperTnus 3. hadí, z hadů.
vir, virT, m. muž: 1. choť, manžel;

voják,v plur. mužstvo, pěchota; přen.
mužská síla, celý muž, hrdina, rek
(vir fortis). 2. člověk, v plur. lidé.

virágo, inis, f. mužatka, hrdinka.
Virbius, i7. m. heros uctívaný u Ar

ricie (Hippolytos).
virectum (virétum),ř,n.zelené místo,

zeleň; zelené křoví, stromoví.
vireó, uř — 2. a) zelenati se, býti ze

lený. b) býti zdráv, silný, svěží;
žíti.

virěsco, viruř — 3. (za-)zelenati se.
virga, ae, f. 1. prut, větev, ratolest,

roub, sazenice; v plur. proutí. 2. hůl,
prut liktorský, metla; tělesný trest,
bití, v—Tscaedere, percutere zbičo
vati. 3. kouzelná hůlka; koště. 4.
pruh na šatu.

virgátus 3. proutěný, pruhovaný.
virgětum, ř, n. proutí, křoví.
virgeus 3. proutěný, z proutí.
virginalis, e dívčí, panenský.
virgineus 3.=virginalis.
virginitás, atis, f. panenství, nevin

nost.
virgo, inis, f. 1. panna, neprovdaná

dívka; adj. panenská, neprovdaná,
mladá: soror, filia a j.; virgines
(Vestales) vestálky; agua Virgovodo
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vod z r. 19. př. Kr. (fontána Trevi).
2. dívka, mladá žena.

virgula, ae, f. proutek, větvička;
kouzelný proutek, hůlka; metlička;
tkritické znaménko.

virgultum, ř,n. 1. proutí, ratolístky,
sazenice. 2. křoví, křoviny.

virguncula, ae, f. děvče.
Viriáthus, 7, m. náčelník Lusitanů.
viridárium, i7, n. zahrada, sad.
viršidis,e zelený; svěží, čerstvý, zdra

vý, silný.
viriditás, dtis, f. zelenost, čerstvost,

svěžest, zdravost.
virido 1. zelenati se.
virflis, e 1. mužský, muže, mužů.

2. mužný, zmužilý, silný animus.
3. jednotlivci příslušný; pro parte
(portione) virili co připadá na muže,
seč jest, podle sil.

virilitás, dtis, f. mužství, mužská
síla, mužské pohlaví.

viritim přísl. 1. po mužích, podle
hlav; v. dimicare muž proti muži.
2. jednotlivě, osobně.

virosus 3. čpavý, páchnoucí.
virtůs, iitis, f. (vir) 1. a) mužská

ctnost, m. povaha, mužnost; v.
onimi mužný duch. b) zmužilost,
statečnost, udatnost, belli válečná;
virtutes hrdinské činy, u bohů:
zázraky. 2. ctnost, mravní síla;
v plur. ušlechtilé, vynikající vlast
nosti. 3. přednost, schopnost, zdat
nost. mohutnost, výtečnost, zá
sluha; moc, síla.

*virulentus 3. plný slizu, šťávy;
adverb. i virulenter, s plností šťávy.

virus, 7, n. sliz, jed.
vřs f. vim, vř, vřrěs (celý plur.) 1. a)

sila, vires corporis tělesná; prudkost,
dravost fluminis, frigoris; vis maior
vyšší síla, osud; vires dicendi síla
výmluvnosti: b) duševnísíla, schop
nost, ráznost; voj.vires branná moc,
vojsko. c) síla—=moc, zvl. politická.
2. přen. a) úsilí: summdďvi, tota vi
nejvyšším úsilím, vší mocí. b) násilí;
vř,per vim násilně, mocí; gudestiones
de vi; vim alci afferre, inferre učiniti
násilí, znásilniti: vim et maniis alci
inferre násilně vztáhnouti ruku; vím
illatam defendere jednati v sebe
zbraně. c) voj-útok, náraz —obrana,
odpor; vimparare chystatí se k úto
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ku (k odporu); v7 mocí, útokem;
vim prohibere (sustinere) odraziti
útok; vim facere per angustias pro
bíti se. 3. moc=platnost, váha,
vliv, význam, účinnost, úkol; vím
habere ad algd míti vliv, působiti
na něco; význam, smysl (vis verbi),
podstata, pojem. 4. množství, hoj
nost, zásoba: hostium, frumenti.

viscátus 3. mazaný lepem.
víscerátič, onis, f. rozdávání masa

lidu, dary.
*visctola, ae, f. višně.
*viscosus 3. lepkavý.
viscum,7, n. jmelí, lep.
viscus, eris, obyč. plur. viscera, um,

n.1. vnitřnosti, útroby; nitro, lůno,
klín (viscera rei publicae); jádro,
podstata. 2. (vlastní) krev; děti, pří
buzní; jmění.

*vTsibilis, e viditelný.
visio, onis, f. vidění,

představa, idea.
*yTsitátio, onis, f. návštěva, obhlídka,

inspekce (visitace); v—onis legátus
inspektor, dohlížitel.

visito 1. vídati, viděti; navštěvovati.
viso, vis? — 3.: 1. viděti, spatřiti,

podívati se, prohlédnouti si; visendi
causd pro podívanou, ze zvědavosti;
vřsendus 3. co stojí za podívanou,
zajímavý; visere proelium dívati se

úkaz;

na bitvu. 2. navštěvovati; zajíti,
odejíti, přijíti někam.

tvispillo (vespillo), 7 m. nosič
mrtvých, hrobník.

vísum, 7, n. zjev, podívaná, obraz,
vidění, sen, představa.

Visurgis, is, m. řeka Vesera (VVeser).
vTsus, is, m. vidění: 1. akt. pohled, |

zrak, oči; vis tot adstantium před
očima tolika přítomných. 2. pass.
a) viděná věc, zjev, úkaz, sen. b)
vzhled, podoba.

vita, ge, f. 1. život; v—amagere,degere
tráviti; de vita decedere na onen
svět odejíti, zemříti; in vita v celém
svém životě, jak živ. 2. přen. a)
dech, duše,v —amexhalare vypustiti.
b) skutečný život, skutečnost. c)
způsob života, živobytí; životopis.
3, mea vita má duše!

vřtábilis,e čemujest (Ize)se vyhýbati.
vitábundus 3. vyhýbající se, vyhý

bavě.
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vitális, e 1. životný, živný, života; lu
men v—e světlo života. 2. dlouho
žijící. 3. co stojí za žití; vita v.
pravý život; *vitale, is, n. léčivý
prostředek.

vítátio, onis, f. vyhýbání se, mizení.
Vitellius, iřjméno říms. rodu. V—ius

3. Vitelliův; Vitelli“ T vojáci císaře
Vitellia.

vitellus, 7, m. telátko; přen. žloutek.
vTteus 3. révový.
viticula, ge, f. malý keř révový.
vitio 1.: 1. kaziti, po—, z—, poškozo

vati, porušiti, faciem zohyzditi;
vitidtum, T, n. kazící se maso. 2.
otravovati, nakaziti, zkomoliti, pa
dělati, porušiti. 3. rušiti, mařiti,
kaziti; svésti, zneuctíti.

vitiósitás, čtis, f. chybnost, vadnost;
zkaženost, špatnost.

vitiósus 3. a) chybný, vadný, zkažený,
nezdravý; chybující, hříšný, mravně
zvrácený. b) vadný, neplatný.

vitís, is, f. 1. réva, révové listí, víno.
2. révová hůl centurionů. 3. vitis
alba posed (rostlina).

vřti-sator, oris, m. (sero) vinař.
vitium, iř, n. chyba, vada, ne

dostatek, závada, choroba, nemoc,
nákaza; v. corporis vada tělesná,
vitium munitionis mezera; v. castro
rum nevhodná poloha, v. děris vedro
a pod. 2. přen. a) mravní chyba,
špatnost, nepravost, hřích,neřest,
nestřídmost; algd alci vitio dare,
vertere, tribuere vykládati za hřích,
neřest, chybu, míti za zlé; algd est
in vitio jest chybné, špatné. b) po
chybení, vina, nedopatření. 3. zá
vada, překážka; vitio creatus proti
auspiciím, vadně, neplatně zvolený.

vito 1. algm, algd 1. vyhýbati se,
u— se tela, míjeti, straniti se;
varovati se, chrániti se periculum,
vyhnouti se, uniknouti, ujíti mortem,
Libitinam.

*vitreátus 3.—vitreus.
vitreus 3. a) skleněný, křišťálový.

b) jako sklo zelenavý,čistý. c) křeh
ký; šalebný.

vitricus, 7, m. nevlastní otec.
*vitrina, ae, f. skleněná nádoba.
1. vitrum, 7, n. sklo, křišťál.
2. vitrum, 7,n. boryt barvířský.
vitta, ge, f. stuha, vínek.
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vittátus 3. ovinutý stužkou, vínkem.
vitula, ae, f. tele, jalovice,
vitulinus 3. telecí; v—a (caro), ae, f.

telecí maso.
vitulus, 7,m. mládě; tele.
vituperábilis, e zasluhující

špatný.
vituperátič, onis, f. pokárání, hana,

potupa; špatnost, hanebnost; v—4Ť
esse alci býti k necti; in v—em venire
utržici si hanu.

vituperátor, óris, m. hánce, odpůrce.
*vituperium, 7, n. potupa, nadávka.
vituperč 1. haněti, kárati, vytýkati,

tupiti.
vivácitás, atis, f. životní síla, život.
vívárium, iř, n. obora pro živouzvěř.
vTváx, dcis 1. dlouho žijící, věkovitý.

2. a) stále čerstvý, svěží, trvalý,
nesmrtelný. b) živý, živoucí.

vividus 3. a) živý, živoucí. b) plný
života, svěží, zdrávý, silný; prudký.

*vivifico 1.k životu probuditi, oživiti.
vívi-rádix, icis, f. odnož, sazenice.
vívě, vixř, victůrus 3.: 1. a) žíti; ars

vivendi umění žíti; ita vivam jako
že jsem živ; ne vivam ať nejsem živ:
užívati života; vive, vivite žij (-te)
blaze! b) ještě žíti; růsti. 2. v. in
diem pro okamžik; secum v. žíti
sobě; cum algo vivere s někým žití,
obcovati; extra urbem v. bydliti. ré
vivere= vesci, parvo z mála. 3. trvati,
udržovatí se, býti nesmrtelný.

vívus 3.: 1. živý, žijící, živoucí; unus
vivorum ze všech; algo vivoza něčího
živóta; v. sanguis teplá, v. amor
k živému. 2. přen. stále žijící, ne
smrtelný, živoucí, jako živý; vívos
vultus de marmore ducere; viva vox
živé slovo, v. caespes zelený; svěží,
přirozený; víivum,7, n. a) živé maso,
ad vivumdo živého, ad v. algd
resecare říznouti do živého, bráti
něco příliš úzkostlivě. b) jistina,
kapitál.

vix, přísl. 1. sotva, stěží; vix vivus
polomrtev, vix satis málo. 2. v. iam
sotva ještě, v. tandem konečně
přece, v. demum teprve, konečně;
vixdum sotva ještě, ledva, v. bene
sotva (že) jen.

*vocábulárium, 7, n. slovník.
vocábulum, ř, n. název, jméno, slovo;

titul, záminka,

hany,

vocális, e 1. lidským hlasem nadaný,
mluvící, 2. zvučného hlasu, zpěvný,
zvučný, hudební; v—is, is, f. samo
hláska.

vocátiě, onis, f. pozvání (k obědu);
povolání, výzva.

vocátus, is, m. vyzývání, pozvání.
voci-ferátič, onis, f. volání, dovolává

ní se, přimlouvání.
voci-feror 1. volati, křičeti, hlásati,

promlouvati.
vocito 1. jmenovati, vyhlašovati, po

křikovati, vykřikovati.
voco 1.: 1. a) volati, za—, po—, při—

algm auxilio na pomoc; vyvolávati,
vybízeti, veleti. b) zváti ad cenam;
poháněti na soud jin jus, iudicium;
v. deos vzývati, ad concilium svolá
vati.c) nazývati,jmenovati (2akus.),
v pass. (2 nom.) jmenovati se, slouti.
2. a) vybízeti, vyzývati, ad arma
do zbraně; lákati, sváděti, drážditi
hostem (k boji); v. pugnam rozněco
vati, vzbuzovati. b) obraceti, strho
vati, říditi; v. cuncta ad senatum
odkazovati, vznášeti nas. c) uváděti,
při— v nějaký stav: in periculum.,
invidiam, suspicionem, ad exsilium;
in spem algm. v. dodávati naděje;
ad poenamstíhati trestem; in dubium
algd v. bráti v pochybnost, ad zal
culos účtovati v něčem, s něčím;
slibovati, dávati podíl z něčeho:
in partem praedae vocare.

vocula, ge, f. hlásek, slabý hlas; v plur.
pomluvy.

Voláterrae, drum, f. město v Etrurii;
Volaterránus 3. volaterrský, V—i
obyvatelé Volater.

voláticus 3. přeletavý, nestálý.
volátilis, e, létavý, okřídlený, rychlý,

hbitý; prchavý, pomíjející; *volatilia
ium,n. ptactvo, drůbež.

volátus, is, m. let, letění.
Volcátius, 7, m. jméno říms. rodu.
Volcae, drum, m. keltský kmen v Galii

narbonské.
volémum pirumdruh velikých hrušek.
voléns,entis1.a) ze své vůle, úmyslně,

po dobrém, dobrovolně; povolný,
ochotný, rád. b) laskavý, milostivý,
blahovolný (-ě). 2. pass. milý, po
chuti.

volgáris, volgus, volgo viz vulgaris,
vulgus, vulgo.
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volito 1.: 1. létati, poletovati. 2. ví
řiti, pobíhati, projížděti se, rejdy
tropiti; ukazovati se, vypínati se.

volnero, volnus viz vulnero, vulnus.
„voló 1. a) letěti, poletovati, ob
letovati; volantěs, um, f. létavci,
ptáci. b) přen.letěti, kvapiti, páditi,
rychle plouti a pod.

. vola, velle, voluř— 1. chtíti, přáti
si, žádati si, míti chuť; býti povolný,
dovolovati; (seu) velim (seu) nolim
aťchci nebo ne, chtěj nechtěj, volky
nevolky; bene v. alci někomu přáti,
býti nakloněn; est mihi algd volenti
jest mi něco vhod; id minus volotohonechci:guidtibivisco| za
mýšlíš, co ještě chceš? velle algm
chtíti s někým mluviti, chtíti něco
od někoho; edocet, guid fieri velit
vydá své rozkazy; velim, vellem
s coni. vyjadřuje přání. 2. a) stano
viti, určiti, nařizovatí; dis volentibus
z vůle boží; di meliora (velint) chraň
tež bohové! b) míti za to, pokládati;
vydávati se zač; guid (sibi) vult co to
znamená, jaký to másmysl? 3.—malle
raději chtíti.

3. volo, onis, m. dobrovolník.
volpěes, voltur a .pod.=vulpes, vultur.
Volsci, orum, m. Volskové, kmen
| sabellský; Volscus3. volský.
Volsiniř, orum, m. město v Etrurii;

Volsiniénsis, e volsinijský, V—ěnses
obyvatelé Volsinií.

volubilis, e 1. otáčivý, točitý, oblý.
2. pohyblivý, plynoucí, plynný, hbi
tý, živý, obratný, nestálý.

volůbilitás, atis, f. otáčivost, oblost;
hbitost, živost, nestálost.

volucer, cris, cre 1. létající, iétavý,
okřídlený; v—cris, is, f. okřídlenec,
pták. 2. vznášející se, plynný, lehký;
„perutný““; rychlý, prchavý, ne
stálý.

vohimen, inis, n. (volvo) 1. závit,
točení, kroužení, víření, kotouč
fumi. 2. svitek papyru, kniha, spis,
svazek.

Volumnius, 7, m. (fem. V—ia, ae),
jméno říms. rodu.

voluntárius 3. dobrovolný; v—iř,
orum, m. dobrovolníci; samozvaný
procurator; úmyslný, v—iamorssebe
vražda.

voluntás, čtis, f. T. a) vůle, přání,

-A

MJ

snaha, touha, žádost; meď, tuč atd.
voluntate z mé (tvé) vůle, dobro
volně, rád; v—e, ad v—em alcis,
po něčí vůli, podle vůle; algd est
e (de) mea v—e po vůli, po chuti;
adversa y. odpor; suprema v. po
slední vůle. b) úmysl, záměr, roz
hodnutí, svolení, dovolení; med
V—e s mým svolením, omnium v—e
za všeobecného souhlasu. c) smýšle
ní, zvl. politické, poměr k někomu:
in Caesarem, in regem; úsudek,
vkus. 2. dobrá vůle, horlivost; ná
klonnost, přízeň, oddanost, láska.

volup s potěšením, k potěšení; volup(e)
est jest s potěšením.

voluptárius 3. a) rozkošnický, labuž
nický; v—ius, iř, m, labužník, požit
kář; rozkoš plodící, slastný locus;
v—ia, ium, n. rozkoše. 2. týkající se
rozkoše.

voluptás, dtis, f. 1. rozkoš, slast.
požitek; v. alcis rei plynoucí z ně
čeho, in v—e esse cititi slast, v.
corporis smyslná rozkoš. 2. co působí
rozkoš: a) pochoutka, lahůdka, po
těšení, zábava, v plur. radovánky.
b) honba po rozkoši, choutka, chtíč,
labužnictví.

voluptuoósus 3. libý, příjemný.
volůtábrum, ©,n. bahniště, kaliště.
volůtábundus 3. válejícíse.
voliutátio, onis, f. válení se; otisk těla

po válení.
volito 1.: 1. o) váleti, kouleti, pře

vraceti, v pass. — se. b) v pass.
zabývati se, zaměstnávati se (in ře
něčím); volutatus in re zběhlý v ně
čem. 2. přen. a) převalovati, šířiti,
vocem odrážeti. b) in animo (secum)
algd v. uvažovati, přemýšleti o ně
čem.

volva (vulva), de, f. pochva, děloha;
svinská puška j. lahůdka.

volvě, volv?ř,voliitum 3.: 1. a) valiti,
váleti, točiti, kouleti, saxa svalovati;
v. oculosobraceti oči, kouleti očima;
volvěnsvalící se zmítati, proháněti,
svíjeti, vlniti, vzdouvati. b) povaliti,
s—, vypouštětí, chrliti fumum; va
liti s sebou, unášeti. c) v pass.
kouleti se, točiti se, valiti se:
amnes; lacrimae volvuntur řinou se;
anguis volvitur plazí se, vine se;
svalici se, skáceti se, (s)padnouti
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(v. leto mrtev). d) rozvinouti svítek
papyru, otevříti knihu, čísti, roz
pormínati se na něco monumenta;
rozvinouti řeč, myšlenku. 2. a)
říditi běh času; dojíti, dočkati se,
přečkati, v. casiis přestáti: v pass.,
nepřech. plynouti: volvendis (vol
ventibus) annis průběhem let, annus
volvenskolotavý.b) říditi běh osudu,
usouditi, v pass. díti se. c) algd
(in, cum) animo, secum v. přemýšleti,
uvažovati; v. bellum osnovati.

věmer (vomis),eris, m. radlice, pluh.
vomica, ae, f. vřed, hlíza.
vomitió, onis, f.—=vomitus, is, m.

zvracení, dávení.
vomoó, uř, itum 3. zvraceti, dáviti;

chrliti, soptiti.
vorágoó, inis, f. 1. pronast, hlubina,

tůně, vír. 2. hltoun, zhoubce,
voráx, dcis, žravý, hltavý.
voró 1. žráti, pohltiti, polykati, viam

pospíšici si.
VOrsoó,vorto, vortex viz ver—.
vs vy; vestrum(z)vás.
voster— vester.
votivus 3. zaslíbený, votivní,
*votor 1. prositi, modliti se.
větum, 7, n. 1. a) bohům zaslíbená

věc (dar); oběť, slib, zaslíbení; v—anuncupare© slavnostně| pronésti,
suscipere, facere učiniti; voti reus
vázaný slibem, voti damnari býti
zavázán k vyplnění slibu; voti sen
tentia compos projev splněného
přání, t. ij. nápis na votivním daru;
votum solvere (per —, ex—), reddere,
exsegui splniti slib, ex voto podle
slibu. b) modlitba; v—a facere mod
liti se; přání všeho dobra. 2. a)
přání, žádost, touha; omni voto (neb
v plur.) algd petere vroucně si ně
čeho přáti; hoc erat in votis to bylo
mým přáním. b) předmět přání,
touhy; votis potiri dojíti splnění
přání.

voveč, vóvř,votum 2. a) (za)slibovati,
činiti slib, obětovati. b) přáti si,
žádati si; v. aigd alci, pro algo
někomu něčeho přáti.

voóx, vócis, f. 1. a) hlas; v. magna
silný hlas, vocis imago ozvěna; nihil
voce responsum est nedána ústní od
pověď; vocevocare, precari, probare
hlasitě; řeč, volání, řvaní, štěkot,

vytf, skřek, bručení a pod. b) zvuk,
hlahol, tón. 2. a) slovo, jméno.
v. voluptatis slovo „,„rozkoš““;v plur.
souvislá slova, řeč. b) výrok, věta;
odpověď, zvolání, rozkaz, prosba,
slib, zaříkací formule, píseň. c) ja
zyk, řeč, mluva, výslovnost, pří
zvuk řeči.

Vulcánus (Volcanus), i, m. bůh ohně,
oheň; adj. Vulcanius 3. Vulkánův
ohnivý; Vulcánália, tum, n. slavnost
23. VIJI.

vulgáris, e 1. obecný, obyčejný, všed
ní, obvyklý; v—€s puelladenevěstky.
2. všeobecný, neurčitý; sprostý,
nízkého lidu, luzy (vulgi).

vulgátor, oris, m. rozšiřovatel.
vulgátus 3. obecně rozšířený, známý;

obyčejný, všední.
1. vulgo přísl.1. obecně, vše —, vůbec,

veřejně, bez rozdílu. 2. obyčejně,
napořád, všude, vůkol.

. vulgo 1.: 1. a) učiniti obecně pří
stupnýr, vpass.státi se přístupným;
rozšiřovati, všeobecně zavésti, v
pass. zevšedněti; corpus v. všem se
oddávati k obcování. 2. uveřejňovati,
oznamovati, rozhlašovati, rozšiřo
vati, prozrazovati.

vulgus, 7, n. 1. a) obecný lid, lidé;
in v. pro (mezi) lid, mezi lidmi. b)
nižší lid, střední stav; voj. prostí
vojáci, mužstvo (v. militum); sprostý
lid, chátra, luza. 2. množství, dav,
zástup, stádo, hejno.

vulnerátio, onis, f. poranění, zraně
ní.

vulneró 1. a) raniti, po —, ránu zasa
diti b) ublížiti, uškoditi, uraziti.

vulni-ficus 3. zraňující.
vulnus, eris, n. 1. rána, poranění;

v. accipere (ex—) ránu utržiti, do
stati; v. corporis rána na těle, přen.
poraněná část těla. 2. a) poškození,
trhlina, díra. b) rána=-úraz, pohro
ma, škoda, ztráta. c) duševní rána,
útrapa, trýzeň, bolest, hněv, žárli
vost, láska. 3. a) úder, seknutí,
bodnutí, kousnutí a pod.; gravi
vulnere ictus těžce poraněn. b) zra
ňující nástroj, zbraň, střela, šíp.

vulpecula, ae, f. liška.
vulpěs, is, f. liška, lišák.
vulticulus, 7,m. (vultus) pohled.
vultuosus 3. šklebivý, pitvorný.

4



vultur

vultur, uris, m. sup.
Vultur, is, m. hora v již. Italii.
Vulturnus, i, m. (Volturnus) řeka

vsev. Kampanii; přijejím ústí město
Volturnum, 7, n.

vulturius, i7, m. sup; hrabivý člověk.
vultus (voltus),Us,m.1. výraz obličeje,

391 tzythum
Ne

obličej, tvář, tvářnost, pohled, oči;
bonus v. jasná, přívětivá tvář, in
certo v—ů s rozpačitou tváří. 2. obli
čej, tváře, zrak; v—um figere in
re upříti na něco; tvářnost, podoba,
způsob, druh.

vulva=volva.

W
Wencesláus, 7, m. Václav.

X
X j. zkratka 1. 10 čísl. 2 denarius.
Xanthippe, čs,f.manželkaSokratova.
Xanthippus, 7,m. řecké jméno muže.
Xanthus (—os), 7, m. řeka 1.==Ska

mandros, 2. v Lykii.
xenium, iř, n. [ř.] přátelský dar.
*Ťxenodochřum, 7, n. hostinec, her

berk.

Xenophaněs, is, m. řecký filosof.
Xenophoóon, ontis, m. řec. dějepisec;

Xenophontéěus 3. X—tius 3. Xeno
fontův.

Xerxes (Xerses), is, m. král perský.
xystus, 7, m. [ř.] 1. krytá chodba

sloupová. 2. nekrytá zahrada, te
rasa.

£
*zabulus, 7, m.—=diabolus, ďábel.
Zacynthus (—os), 7, f. ostrov v ion

ském moři; Zacynthius 3. zakynthský.
Zaleucus, 7, m. lokerský zákonodárce

(7. st. př. Kr.).
Zama, ae, f. město v Africe, jz. od

Karthaginy.
Zancle, €s, f. jméno města Messany;

Zanclaeus 3. Zancléius 3. zankelský.
*zaphirus, 7, m. safír (—=saphyrus,

i, m.).
*zedoaria cicvar (cicvárové semínko).
*zelátor, oris, m. horlivec, nadšenec

pro něco.
*zelo 1. horlivě milovati, h. o něco

(alad) usilovati.
zelotypia, ae, f. [ř.] žárlivost, závist.
*zelus, 7, m. (-um, 7, n.) horlivost,

láska.
Zeno(n), onis, m.

řec. filosofů.
jméno několika

zephyrus,
vánek.

*zetema,atis, n. hádanka.
Zeétus, 7, m. bratr Amfionův, budo

vatel Théb.
Zeuxis, idis, m. řec. mallř (5. a 4. st.

př. Kr.).
*zinziber officinalis zázvor.
*zTzania, orum, n. plevel, býlí;

svár.
zmaragdus, 7, m.=smaragdus.
zóna, ae, f. [ř.] pás, opasek, pásmo.
zonaárius, iř, m. [ř.] hotovitel pásů.
zonula, ae, f. pásek, pás.
*zoologia, de, f. zvířena, zvířectvo.
Zopyrus, 7, m. 1. Peršan. 2. fystogno

mik doby Sokratovy.
zothéca, zothěcula, ae, f. [ř.] poko

jík (kabinet) pro odpočinek.
tzythum, 7, n. (-us, i, m.) ječmenný

nápoj, pivo.

m. [ř.] západní vítr,
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PŘIPOMENUTÍ.

S ohledem na stručnost kapesního slovníku uváděna jsou podstatná
jména I. a II. deklinace (podle vzoru fémina, -ae, servus, -i, verbum, -i)
pouze v nominativě; stejně je tomu u podst. jmen lil. deklinace na -ás
(genit. -átis); u ostatních subst. je vždy uvedena koncovka 2. pádu.

Slovesa jsou uváděna většinou pouze vinfinitivě; příslušné další tvary
nalezne čtenář v latinsko-českém dílu slovníku.

Číslice za adjektivy značí: 3. adjektiva trojvýchodná, 2. adjektiva
dvojvýchodná.

U adjektiv na -er značí koncovky -a, -um, nebo is, -e, že se připojí
přímo za nominativní tvar mužského rodu, na př.: frůgifer, -a, -um =
frůgifer, frůgifera, frůgiferum, celer, -is, -e = celer, celeris, celere.

Nenalezne-li čtenář významuu slovesa trvacího, nechť laskavě hledá
u tvaru dokonavého, nebo naopak; na -př. zaháněti — zahnati, políti —
polévati.

Hvězdička * značí, že výraz vzat z latiny pozdější (též středověké
nebo novověké)

J. M.

ZKRATKY:

ak.sInf.==akusativsinfi-| inf.=infinitiv.
nitivem (acc. c. inf.). j. = jako.

alcis = alicuius. konj. = konjunktiv.
alci —alicul. lék. — odborný výraz lé
algm = aliguem. kařský.
algd ==aliguid. m. = maskulinum.
algá = aliguá. n. (ležaté) = neutrum.
algó = aliguo. n. (stojaté) = nebo.círk.—zmluvycírkevní.| nepřech.=vevýznamune
coni = konjunktiv. přechodném.čas.—časově,vevýznamu| nom.=nominativ.

časovém. pod. = podobně.
dat. — dativ. přen. = ve významu pře
f. = feminimum. neseném (obrazném).
gen. = genitiv. zvl. = zvláště.
gerund. = gerundium, Jiné zkratky jsou dostateč

-ivum ně známy.
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aklimatisovati

A
a et, -gue; atgue, ác (před souhl.

kromě h, zřídka před c, g, gu); ai
atgue etiam, atgue; a ne negue,
nec; a přecene negue, nec tamen;
a nikdo nec guisguam, a nikdy
nec umguam; a kdyby i etiamsi;
a tak itague; a to, a sice et Is,
isgue.

abatyše abbátissa f.
abeced-a litterae, -árum f.; litterá

rum ordo m.; podle -y spořádati
litterárum ordine (secundum litterárum© ordinem)| disponere
algd, in litterás digerere algd.

abecední in litterás digestus; ordi
ne (secundum ordinem) litterá
rum dispositus 3.

abnormální abnormis2.
absoluce venia peccátorum f.
absolutn-í summus 3, extrémus 3,

simplex, -icis, absolůtus 3; -ě
pláně, prorsus, utigue, omnino.

aby ut, — ne ně, guóminus, guin
s konj.; a © ne něve s konj.; ©
nikdo ně guls s konj.; = tím
gučskonj.; © (podignus, indignus,
aptus, idóneus,po kompar. s guam)
guř s konj.; jen © (přání) dum,
modo, dummodo s konj.; (ve vě
tách podmětných) akk. s inf. jest
spravedlivo, aby vítěz šetřil přemo
žených aeguum est victorem par
cere victis.

ač, ačkoli(v) guamguam, etsi, ta
metsi s ind., cum, guamvis s konj.

administrace administrátič f.
admirál praefectus classis; býti -em

classií praeesse; jmenovati -em
classi praeficere algm.

admiralita praefectůra rei mariti
mae; summa imperii maritimi f.

admirálský praetěrius 3 (návis);
„d vlajka insigne návis praetoriae.

adresa inscriptio něminis; (věnová
ní) litterae commendáticiae, lit
terae, gulbusgrátiae aguntur.

adresovati inscribere (epistulam
alci).

advokacie opera forénsis f., causá
rum dictió f.

advokát advocátus m.. (zástupce
přítomného) cognitor m., (nepří
tomného)procůrátor m., (obhdjce)
patrónus m., (žalobce) áctor m.,
(z povolání) causidicus m.; státi se
-em ad causás dřicendásaccédere;
býti-emcausás dicere(agere), ver
sári in foro, děfendere.

aedil aedilis, -is m.; bývalý— aedi
licius m.

aedilita aedilitás f.
aedilský aedilicius 3 (můnus).
afekt animi mětus, -ůs m. (com

mótio f., perturbátio f.), (animi)
ardor m., impetus, -ůs m.

afektace ineptiae, -árum f., mo
lestia f., nimia (inepta, půtida)
ělegantia f. (cůra f., diligentia f.).

afektovaný ineptus 3, molestus 3.
půtidus 3, simulátus 3, fictus 3.

agent procůrátorm.,interpres,-tis,
m., internuntius m., conciliátor m.

agentura procůrátio f.
agilní agilis 2.
agilnost agilitás f.
agitátor agitátor m., opera f.
agrární agrárius 3.
agrárník agricola m., agrestis m.,

colónus m.
ach! o! oh! heu! eheu! pro!, © já

neštastný! mě miserum!, « že jsi
nezůstal! guam vellem mánsissěs!

aj! heu! eheu! at!
ajhle! ecce! eu! heu!
akadernický Acaděmicus3.
akademie Acaděmia f.; (vysoká

škola) úniversitás f. (litterárum).
„akcíz portórium (rěrum n. mer

cium peregrinárum).
aklimatisovati caelo (solo) assuě

facere; « se caelo (solo) assuěs
cere.



živitel 334 žvýkati

živitel altor m.; nůtricius m.
živitelka altrix, -icis f.; nůtrix,

-icis £.
živiti alere, nůtrire algm, víctum

praeběre alci; (v bitvě) vitam
serváre alci; -v se vivere, vesci
(lacte, carne); - se z čeho
victum guaerere algá ré, vitam
sustiněre algá ré.

živnost guaestus, -ůs m.; pro
fessió, -onis f.; ars, -tis f.; artifi
cium n.; selská | praedium
růsticum n.; (obchod) mercátůra
f.; = provozovati artem (medici
nam, fabram) exercére; guaestum
colere.

živnostník opifex, -icis m.
živný in guo multum alimenti est;

magni cibi (gt.); validus 3, fir
mus 3; -d látka alimentum n.

živobytí vita f.; victus, -ús m.; cul
Cus, -ÚSmM.;za v otcova patre vivo,

živočich animal, -ális n.; animáns,
-antis m. f.

živočišstvo animália, -lum n.
živořiti vitam inopem toleráre,

in egestáte vítam děgere.
živost vigor m.; alacritás f.; » řeči

vis (gravitás) Orátiónis; «» místa
celebritás f., freguentia f.

život vita f.; anima f.; spiritus, -ůs
m.; salůs, -útis f.; -© veřejný rěs
(rei) půblica (-ae); způsob -a
cultus, -s m.; morěs, -um m.;
m darovati parcere vitae alcis,
concědere alci vitam; -em zaplatiti
capite (morte) luere algd; © si
vzíti mortem sibi consciscere; (bři
cho) venter, -tris m.; alvus, -1 f.

životní vitális 3 (vis); — síla vigor'
m.; « stráž cůstoděes corporis;
m velikost corporis magnitůdo,
-inis f.; v - velikosti iconicus 3
(iconicum pingere algm).

životnost vigor m.
životopis vita f.
životopisec vitae scriptor m.
životosprávaars (artis f.) vivendř:

diáeta, -ae f.; certus vivendí
modus et lěx (-gis f.).

| žvýkati manderealgd;

živoucí animáns, -antis f.
živý vívus 3, animátus 3, animáns,

-antis; jak živ dum vivo (vixi);
za živa vivus 3; -dá vzpomínka
recéns memoria; -ou moci nůllo
modo (pacto), něguáguam, neuti
guam; (čilý) alacer, -cris, -cre,

žízeň sitis, -is f. (-im, -i); -© uhasiti
sitim explěre.

žízniti sitire algd (po čem).
žíznivý sitičns, -entis (sanguinis).
žížala lumbricus m.
žlab canális, -is m;

praesaepe, -is n.
žláza glandula f.
žlaznatý gslandulosus 3.
žloutek vitellus m.žloutenka© morbus

icterus m. (lék.).
žluč bilis, -is f.; fel, fellis n.; «

v něm kypí bilis ei commovětur.
žluklý rancidus 3.
žluna picus, -i m.
žlutý gilvus 3; flávus 3, lůteus 3,

croceus 3 (šafránově), fulvus 3.
žně messis, -is f.
žnec messor m.

(ve stdji)

rěglus m.;

. žold stipendium n.; mercěs, -ědis f.
žoldnéř miles (-itis) mercennárius.
žrádlo pástus, -ůs m.
žralok cětus m.; pristis, -Is f.

(každá mořská obluda).
žráti edere, comedere algd; vesci,

pásci algá ré; (o člověku) voráre,
děvoráre alad.

žravost edácitás f.
žravý edáx, -cis; voráx, -cis.
žrout asóotus m.; homo edáx,

homo multi cibi.
župa págus m.
žvanil homo garrulus m.
žvaniti garrire, blateráre.
žvást. ineptiae, -arum f.; fábulae,

-árum f.
žvatlati garrire.
žvatlavost loguácitásf.; garrulitás

garrulus 3.
(o dobytku)

žvatlavý loguáx, -ácis;

růmináre.


