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B. Skladba.
O shodě.

I. O podmětě a přísudku.

S. 195. !) Podmětem (subiectum) bývá z pravidla slovo
sklonné v nominativě; tedy jméno podstatné, jm. přídavnénebo
příčestí, číslovka nebo náměstka. Avšak podmětem může býti
i slovo nesklonné, zejména infinitiv.Podmětem může býti ko
nečněi celá věta.

Pater scribit.Do cti malepingunt.Hic legit,ille scribit.
Ab breve est. Er rare humanumest. Bis dat, gui cito dať.
Mihipergratumest, guod venisťti.

"8 196. 1. Podmět nevyjadřuje se obzvláště,je-li jím
osobná náměstka osoby prvé nebo druhé (jako v češt.): scribo,
scribimus, scribite.

Poznam. Náměstky ego, tu, nos, vos kladou se tu (jako
v češt.) jen tehdáž, je-li na nich důraz, což zvláště v protivách
místo mívá. Si vos valetis, bene esť; e £ o valeo.

2. Také při osobě třetí nebývá podmět někdy vyjádřen
obzvláště, když se doplní totiž snadno ze souvislosti: dicuní, traduné,
ferunt (t. lidé). Homěérumcaecum fuisse traduní.

S 197. Slovesa neosobná, jako pluit, pigef, decef, itur,
ventum est (8. 174), nemají náležitého podmětu; proto slovou věty,
v nichžto jsou slovesa neosobná přísudkem, bezpodměté.

Poznam. 1. U některých sloves neosobných mohou zastupo
vati místo podmětu náměstky středn. rodu, infinitiv (akkus. s inf.)
nebo celá věta.

H oc me paenitet. Haec me decení. ACcipere guam
facere iniuriampraestat.Homines saepe errare Con
stat.Pigetme,guod stultuses.

1) SS. 1. až 194. jsou v I. díle této mluvnice.
Kořínek, Let. mlavnice, II. VIII. vyd. 1
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2. Latinskou větu s náležitým podmětem překládáme leckdy
větou bezpodmětou. Latinský nominativ podmětový objevuje se
Pak ve větě české v pádě jiném, nejvícev genitivě; zejména
bývá v čéšt. genitiv ve větách, v nichžto jest přísudkem záporné
sloveso býti.
Memoria minuitur. Paměti ubývá (vl. paměť se

umenšuje).
Hostium opes animigue

creveruní.

Cononi praecipuus honos ha
bitus est.

Tempus mihi non suppetií.
Malum nullum est. sine

Nepřátelům moci a srdnatosti
přibylo (vl. moc a srdnatost
vzrostla).

Kononovi obzvláštní cti se do
stalo.

Nedostává se ml času.
Není zla bez nějakého dobra.

aliguo bono.NonmeliorvirfuitScipi-© NebylolepšíhomuženadSci
one Africano. Diona Afr.In.Thermopylis© trecentiVThermop.třistaSparťanů
Spartiatae cecideruní. padlo.

S..198. Přísudkem (praedicatum) bývá buď sloveso určité
(Š. 101): Rosa floret; buď sloveso esse s nějakým slovern dopl
ňovacím:Rosa esť flos. Rosa est pulchra. V této případ
nosti nazývá se sloveso esse též sponou (copula).

Poznam. 1. Spona esse hlavně ve třetí osobě zhusta se vy
pouští, nejvíce v obecných průpovědech (jako v Češt.). Au
rora Můsis amica. Ouot capita, tot sententiae. Omnia praeclara rara.

2. Esse mívá někdy svůi plný význam a pojívá se v tom
případě i s příslovci. Esf Deus. Suníf mulíae artes. Erant
omnino itinera duo. Homěrus fuit (žil) ante Romam conditam. Si
vales, beneest. Mos tunc erat. Sic est (= sic se res habet); res
ita est (= se habet); longe aliter res est a pod.)

A. O shodě s jedním podmětem.

S. 199. Přísudkové slovesoshoduje se s podmětem v osobě
a čísle, ve sklonných pak částech t. j. ve příčestíchi v roděa
pádě (jako v češt.).

Virtusmanef, divitiaedilabuntur. Ego valeo, si vos
valetis. Darčus ab Alexandro Magno devictus est. Cař
thago a Scipionedeleta est. Lišteraetuae milů allatae suní.

1) Esse s adverbiem vyskýtá se častěji u básníkův a pozd. prosaiků nebo
v mluvě obecné: Bene est, cut deus obtulit parců, guod satis est, manu. Mala
abunde erant; frustira inceptumfuit; dicta tmpune eraně.In convwwioeomiter
et iucunde fuisti (by! jsi v dobrém rozmaru a mysli veselé).
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Poznam.Je-li podmětem jméno hromadňé v jednočtu,
pronáší se přísudek někdy mnohočtem a řídívá se i přirozeným
rodem jména hromadného. Vazba tato slove vazbou dle smyslu
(consíructio ad sensum n. xara Gvveciv).

Cum tfantamultitudo lapidesconicerení, in muro
censistendi potestas erat nulli. Obyčejně má jméno hromadné
při sobě genitiv mnohočtu: Magna pars nostrorum vulnerati
aut occisi sunt; nebo věta se jménem hromadným předchází: Or
getorix civitati persuasit, uť de finibussuis exirent.

Jiný příklad vazby dle smyslu jest při milia: Hominum m i
lia sex castrisegressi suní.

Avšak ve všech těchto případech bývá shoda náležitá pra
vidlem.“)

S. 200. Dopiňovací jméno (praedicativum t. nomen) jest
buď jméno přídavné (příčestí, číslovka, náměstka) buď jm. pod
statné.

Dopiňovací jm. přídavné se srovnává Ss podmětem
v rodě, pádě a čísle, iako v češt.

Doplňovacíjméno podstatné musí srovnávati se s pod
mětem jen v pádě; je-li jím subst. mobile n. commune (S. 12, 1),
též v rodě a čísle, jako v češt.

V češt. vynáší se jméno doplňovacítéž instrumentá
lem naotázku čím kdo n. čím co bývá?

Fortuna Caecu est. Ver est amoenum. Verae amicitiae
sem pitfernae sunt. Elephantusest omniumbestiarum maxi
mus. Errare humanum est. Verba consulisha ec fuéruní. je-li
podmětem celá věta, vynáší se doplňovací adj. středním rodem
jednočtu: Miňipergratum est, guod venisti.

Somnus est imago mortis. Virtus est sumimumhonu.
Captivi militumpraeda fueruní. Romani victores fneruní.
Usus est magister optimus zkušenost jest nejlepší učitelkou.
Vita est magistra optima život jest nejlepšímučitelem.Agila
est regina avium orel jest králem ptactva. Afhénae omniuin
doctrinaruminventfrices fueruní. Invidiagloriae assiduu
Comes esf.

Poznam. 1. Někdy bývá doplňovací adjektivum v rodě
středním, ač jest podrnět rodu mužského nebo ženského; ta

1) Daleko častěji naskýtá se vazba dle smyslu u Dásn. a V prose pozdejšr,
zvláště u Liv.: Capita čomumtionis virgis (aesi ac securí percusstí sunt. Ipse
dux cam altgnot primcipibuscuptuntur.

(*
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guam dolor jest horší věcí, větším zlem. Mors omnium rerum
extremurmest jest konec všeho.')

2. Spona neřídí se vždy svým podmětem, nýbrž často i jmé
nem doplňovacím, stojí-li blíže tohoto. Atfhenaeclarissima
urbs Graeciae fuit. (Srv. Čas jsou peníze.)

To stává se pravidelně, je-li infinitiv podmětem věty.
Contentum suis rebus esse maximae sunt divitiae.

B. O shodě s několika podměty.

S. 201. 1. Jsou-li podmětové jména osobná, a jde-li přísudek
za nimi, pronáší se co do čísla plu rále r; co do rodu při podmě
tech stejnorodých rodem společným, při různorodých rodem
mužským; co do osoby osoboupřednější (jako v češt.).

Romuluset Remus Romamcondideruní. Pater et ma
ter mortui sunt (zemřeli).Mater et filia mortuae sunt (ze
mřely).Si fu et Tulliavaletis, ego et Cicerovalemus.

2. Jde-li přísudek přeď podměty, nebo klade-li se mezi ně,
řídíváse podmětemnejbližším.

Mortuus esť pater et mater.Pater mortuus est et
filius. Homěrus fuit et Hěsiodus ante urbem conditam.

S. 202. Jsou-li podmětové jména věcná (abstracta, concreta,
collectiva) nebo věcná i osobná, shoduje se přísudek nejčastěji
s podmětemnejbližším.

Mens et ratio eť consilium in senibus est. In-me omnium ora
ataue oculiconversi sunt. Labiénointeritus Sabiní et caedes
cohortiiumest nuntiata. Impedimentaet omnis eguitatus se
cutus est. Missae suní eo cohortesLigurumet C. Annius
praefectus.

Poznám. I při podmětech věcných táhne se někdy přísudek
ke všem podmětůma pronášíse plurálem; co do rodu
vyjadřuje se pak při podmětech stejnorodých rodem společ
ným, při podmětech různorodých rodem středním v plurále.
Zhusta mívá takový plurál rodu středního platnost substantivnou
(srov. $. 200, P. 1); v této platnosti klade se mnohdy i při věcných
podmětech stejnorodých. Sapientia, termperantia, fortitudo c 0 pu
latae suní cum Voluptate. *lonores, imperia, Vvictoriaef 0 r
tuita suní jsou věci nahodilé. Iniustitia et intemperantia fu
gienda sunt jsou věci (vlastnosti), kterých (est se vystříhati.

1) Triste lupus stabults smutná hodina vlk ovčincům.
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II. O přívlastku a přístavce.

S. 203. Přívlastkem (attributum) bývá přídavné jméno (pří
čestí, číslovka, náměstka): orator clarus, hoc mare; nebo
jméno podstatné: re x Alexander (přívl. souřadný).

1. 0 přívlastku adjektivném.

S. 204. 1. Adjektivný přívlastek shoduje se se svým subsťan
tivemv rodě, čísle a pádě: oratorclarus, oratorisclari,
oratori claro etc.; magna silva, magnae silvaeetc.; hoc
mare, haec maria.

2. Přívlastkové adjektivum bývá buď před svým substanti
vem buď za ním. Za svým substantivem bývají z pravidla přívlastky
Romanus a Latinus a přívlastky opatřené nějakým určením:
milites laboribus fessi. Vždycky se praví: di immortales, genus
humanum, ius civile, res familiaris, aes alienum, Appia via.

Poznam. 1. Přívlastky primus, ultimus, postremus, summus,
infimus (imus), extremus, medius mohou znamenati (jako v češt.),
že některá věc mezi ostatními jest první, poslední, nejvyšší, pro
střední atd., a bývají v té případnosti za svými substantivy; tak
na př. jest arbor sum ma nejvyšší strom mezi ostatními, urbs
media prostřední město, je-li řeč o třech městech.

Avšak mohou znamenati uvedené přívlastky také jednotlivou
část téže věci a bývají pak před svými substantivy; na př. in su m
m a arbore avis sedet na nejvyšší části stromu, na vršku stromu; iň
extremo ponte Caesar praesidium religuit na konci mostu;
per mediam urbem flumen riit středem města. Podob. primo
vere počátkem jara, prima nocte s počátku noci (ale primo die
prvního dne); in summo monte na vrcholéhory, in infimo monte
u paty hory; extremo anno koncem roku a pod.ov

2 K vlastnímu jménu přičiňujese v lat. přívlastkové
adjektivum vyslovující nějakou hanu nebo chválu jen pomocí ap
pellativa (homo, vir, urbs, oppidum) nebo pomocí náměstek ille,
iste, a to obyčejně v superlativě: Caesar, vir clarissimus slavný
Caesar; Corinthus, urbs celeberrima proslavený Korint; S06
crates ille sapientissimus, též sapiens ille Socrates moudrý
Sokrates. (Avšak: Alexander Magnus, Sulla Felix.)

S. 205. Vztahuje-li se adjektivný přívlastek ke dvěma
substantivům, shoduje se se substantivem bližším anebo se
opakuje přikaždémz nichza většímdůrazem: cuncta maria
lerraegue,mariaeťfterraecunctae, mariacuncta cunctae
gue terrae; eadem alacritate ac studio.
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S. 206. 1. Vztahují-li se k substantivu dva adjektivné pří
vlastky, spojují se spojkou ef jen tehdáž, jsou-li souřaděny, t
jsou-li k substantivu ve steiném poměru (jako v češt.): firmi et
constantes amici.

Zejména klade se ef po multi, plurimi, tof, unus; v češtině
v této případnosti spojka obyčejně se vypouští: multi et graves do
lores mnoho těžkých bolestí, plurimi ef doctissimi libri přemnoho
knih velmi učených, fof ef fantae civitates tolik tak velikých obcí,
unus et perangustus aditus jediný přeúzký přístup.

2. Avšak nesmí se klásti spojka, činí-li jedno z adjektiv se
substantivem jeden pojem, jemuž jest druhé adjektivum podřa
děno (jako v češt.): magnae navesonerariae veliké lodi nákladní;
multi viri tortes mnozí muži stateční, mnozí hrdinové; přaepotens
finitimu$rex, proximis superioribusdiebus.

2. 0 přívlastku substantivném a o přístavce.

8. 207. 1. Přívlastek substantivný musí se shodovati -se
svým substantivem toliko v pádě; je-li jim substantivum obile
n.commune,ivrodě a čísle.

Rhenusflumen, in Rhenoflumine; Coriolioppidum,
rex Alexander,regem Alexandrum.

Poznam 1. Praví se: Pompěius et Crassus consules, Lů
cius et Arruns fFratres; pod. Liicius et ÁArrunsŤ arguinii, P.
et Cn.Scipiones.

2. Substantivný přívlastek mívá v lat. leckdy význam pří
vlastku adiektivného: exerciftusvictor, copiae vicírices
(srov. S. 67, P.); zejména platí to o jménech národů: milites P e r
Sae, eguites G alli (srv. Š. 190, 2, P. 2).

Podob. rex senex stařičký král n. královský kmet, řili adu
lescentes mladiství synové, homo servus, homo alhenigena.

2. Přívlastek substantivný bývá nejčastěji za svým substan
tivem; před svým substantivem bývá často přívlastek rex, jakož
i místní appellativa urbs, oppidum, flumen, mons a pod. Vždycky
praví se jen: urbs Roma, imperator Claudius = císař Klaudius
Claudius imperator — vojevůdce KI.).

S. 268. Druh substantivného přívlastku jest přístavka (appo
Sitio); jest to jméno podstatné, opatřené zase svým přívlastkem
a položené za podstatným jménem, k němuž patří.

Roma, caput Italiae; Alexander, rex. NMacedo
num; sol,rex et moderator siaerum; luna,regina
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noctis; Atfhénae,omnium artium inventrices; na
turam, optimam ducem, seguimur“)

Poznam. Při jměnech místních spravuje se přísudek
z pravidla přívlastkem substantivným nebo přístavkou a ne podmě
tem. Corioli oppidum captu m est. (Srv. Město Praha bylo oble
ženo od ŠSvédův).

3. O přívlastku podřadném.

S. 209. 1. V latině bývá přívlastek zhusta vyjadřován s u b
stantivem v genit. (přívl.podřadný); takový genitiv překládá
se v češt., pokud jest sám o sobě, většinou jmény přídavnými (pří
vlastkem souřadným): domus Ciceronis dům Ciceronův,
castíra hostium tábor nepřátelský, dominatio Pe rsarum
panstvíperské, ora Italia e pobřežíitalské,virfutescorporis,
animi přednosti tělesné, duševní, belli tortuna štěstí válečné
a pod.

2. Avšak bývají místo genitivu i v latině adjektiva v zus, ilis,
únus a pod. (Š. 189a násl.): circus FG minius cirkus Flaminiův,
eguitatusPom pělanus jizda Pompeiova,cohorspraetoria
družina praetorova, fumultus ser vilis vzpoura otrokův a pod.

Poznam. »Terentiovými hrami více se bavím nežli Plauto
vými« vyjádří se latinsky: Terentii fabulis plus delector guam
Plauti nebo guam Plautinis. Podobně po předložce: P. CČonsi
dius in exercitu L. Sullae et postea in M. Crassi full.

Avšak svolečné jméno z pravidla se opakuje, je-li jeho pád
pokaždé jiný: Terentii fabulas praefero fabulis Plauti nebo
fabulis Plautinis.“) Nulla est celeritas, guae possit cum animi
celeritate contendere. «

S. 210. Slovo factum čin pokládá se v lat. namnoze za parti
CiDiumperf. pass. a určuje se proto často adverbii: bene, male,

1) U pozd. spisovatelů bývá přístavkou též zpodstatnělé adjektivum rodu
středn. v plurále: Lubor voluptasgue,disstmillima natura, societate guadam
inter se iumcta sunt. Tiberiuspatres et plebem,invalida et inermta, cunctatione
feta ludificatur. Srov. S. 202, P. ov
humatione et sepultura dicam, rem nom difficilem. U Tacita klade se takto
přístavka zhusta ve smyslu účelném: Omnes vnterfiči iusstit, munimentum in
praesens, in posterum ultvonem.

2) Lze také říci zkráceně: Terentii fabulis plus delector gnuam Plauto.
Terentii fabulas praefero Plauto. Podobně: Natura homínisa religuis ant
mantibus differt místo: a natura religuorum amimantium (srov. řec. xouaw
Xaeitecowv6 oice, tak zv. comparatio compendiaria, zkrácené přirovnání).
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4,
recte, praeclare factum (facta) dobrý, špatný, správný, přeslavný
čin: pod. apte dicta vhodné průpovědi.')

Vedle toho: ilustre factum, pulcherrimum factum.

I. O doplňku.

S. 211. 1. Doplněk jest výraz, kterým se přísudek dopl
ňuje nebo určuje, a který se táhne spolu k podmětu nebo
k předmětu přísudku.

Post Romulum Numa Pompilius re x est creutus. Post Ro
mulum Romaní Numam Pompillum réegem Creaveruní.

2. Doplňkem (souřadným) bývá jméno přídavné (pří
čestí, číslovka, náměstka) nebo jméno podstatné (praedicati
vam t. nomen).

Doplněk shoduje se se slovem, k němuž se táhne, dle
pravidel uvedených v S. 200 a násl.

A. Doplňkempřísudek se doplňuje.

S. 212. Tohoto doplňku vymáhají slovesa:
a) sloveso esse ($. 198) a slovesa, která mají s ním příbuzný

význam: fio, evado, exsisto stávám se; videor znám se; maneo
zůstávám;

b) passivná slovesa, která znamenají nazývati se, volen býti,
pokládán (uznáván) býti;

appellor, nominor, Vvocor, dicor;*) creor, eligor, deligor;
existimor, putor, ducor (nikdy v perf.), habeor, iudicor.

Slovesa tato slovou sponová (verba copulativa). Doplněk
táhne se při nich k podmětu a vyjadřuje se tudíž nominativem;
tím vzniká v lat. vazba dvojího nominativu: podmětného a doplň
kového (nom. praedicativus). V češt. bývá při slovesech sponových
doplněk vyjadřován buď také nominativem (zdám se zdráv) buď
instrumentálem (jsem volen čím) nebo předložkou za s akk. (jsem
volen zač).

1) Jinak kladou se adverbia zřídka v platnosti přívlastku: omnes c+rca
populi všichni okolní národové; bás. late tyrannus šŠirovládnýkníže.

2) Básnicky užívá se ve význ. „nazývám se, sluji“ též audio («xovw) vl.
slyším o sobě: *pse iwdex audis. U Cicer. jen: bene, male audire v dobré, v zlé
pověsti býti.
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Cupiditate homines caeci fiunt. CČroesusfactus est (ex
stitit) re x Lydiae; non mansit semper re x Lydiae. Croesus omni
busvidebaturbeatissimus.

Aristides iustu s appellatusest. Socrates parens philoso
phiae dicitur. Post Romulum Numa Pompilius re x est creatus. Ad
bellum gerendum Alcibiades du x delectus (constitutus) est. CČroe
sus existimabatur(putabatur,ducebatur)divitissimus rex.
Scvíharum gens antfiguissima semper habita est. Socrates
omniumsapientfissimus oraculo Apollinisiudicatus est.

Poznam. 1. Pamatuj stálá rčení: iudicor hostis jsem prohla
šován za nepřítele, dicor dictator jsem jmenován diktátorem, de
claror (renuntior) consul jsem vyhlašován za konsula (zvoleného),
designor consul jsem ustanovován za konsula (pro příští rok).

2. Videor pojí se častěji s nom. a inf.: videor beatus esse.
3. Slovesa znamenající pokládán býti, zejména haberi, mí

vají doplněk též v abl. s předl. pro neb in nebo v genit. s výrazy
loco, numero n. in loco, in numero (doplněk podřadný).

Habiti (existimati) sunt pro hostibus, hostium
loco, hostium numero. Chabriasin summis habitus
est ducibus. In Galliaplebespaeneservorum habeturlo0co.

Podobnou vazbu má esse —býti čím, býti za: pro patre,
parentis loco esse alicui.Alcibus(losům)sunt arbores procubilibus.

4. Sloveso sponové neřídí se vždy podmětem, nýbrž často
idoplňkem substantivným, stojí-liblížeu deplňku.Non
omnis error stultitia est dicen da. Gens universa Venetiap pel
lati sunt. Srov. $. 200, P. 2.

S. 213. Změní-li se vazbou nominativ podmětný v pád jiný,
změní se příčinou shody v týž pád i nominativ doplňkový.

Změníme-livazbu passivnou V áktivnou, změní se nomi
nativ podmětnýi doplňkovýv akkusativ.

Cupiditas homines caecos facit (efficit, reddit). Athé
nienses Aristidem iustu m appellaveruní. Post Romulum Romani
Numam Pompillum regem creaverunt. Ad bellum gerendum
Athenienses Alcibiadem ducem delegerunt. Čroesum omnes di
vitissimum regem existimabaní(putabaní,ducebaní,nikoli
habebant dle P. 3). Apollinisoraculum Socratem sapientis
simu m omnium iudicavit a tak pod.

Tím vzniká v lat. vazba dvojího akkusativu: předmětného a
doplňkového (acc. praedicativus). V češt. klade se buď také akkus.
(žádostivost činí nás slepy) nebo ještě častěji instrumentál nebo
předl. za s akkus.
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Poznam. 1.Reddo (činím) doplňuje se z pravidla jen adjek
t1vy, a to jen v rodě činném: reddo aliguem divitem, avšak
fio dives.

Než říká se vždy jen: facio aliguem certiorem de aligua re
(alicuius rei) zpravuji někoho n. dávám někomu zprávu o něčem;
pass. cerfior filojsem zpravován n. dostávám zprávu; na př. cer
tiorem facio ducem de hostium discessu; duxper exploratores n.
ab exploratoribus certior factus est de hostium discessu.

Slovesa existimo, puto duco, tudico pojí se častěji s akkus.
a inf.: puto te beatlum esse.

3. Habeo s dvojím akkus. má obyčejně do sebe význam »sku
tečně někoho míti někým«; pročež: amicum te habeo mám tě pří
telem (t. j. jsi mým přítelem). Epaminondas philosophiae prae
ceptorem habuit Lýsim Tarentinum měl za učitele filosofie Lysida
Tarentského. V témž smysle klade se též ufor s dvojím ablat.:
amico te utor. Čoloní Milfiade duce usi sunt. Afhénienses Phalé
rico portů negue masno negue bono utebantur.

Znamená-li habere pokládati zač, vyjadřuje se při němdo
plněk způsoby v S. 212, P. 3 uvedenými: habeo te pro amico, loco
amici, amicorum numero; ficta pro veris habeo; mortem in malis
habeo; pro certo habeo aliguid. Touž vazbu mívají 1 slovesa pufo
a duco. Avšak vždy praví se jen: suspectum habeo uliguem mám
někoho v podezření. í

S. 214. Mimo uvedená slovesa vymáhají k doplnění svého
pojmu často doplňku (v nomin. nebo v akkus.) ještě tato:
nascor, morior; COgSNOSCOr,reperior; dor, adiungor;
infellego, cognosco, Invenio; do, adiungo, adscisco, sumo, posco;
praesto me osvědčuji se (vždy v dobrém sm.), praebeo me pro

ukazuji se (ve smysle dobrém i špatném);
uxorem duco beru si za manželku a i.

Nemo nascitur dives, pauperes moriuntur multi. Ho
mines raro in victoria grati reperiuntur, cognoscuntur. Tu míli
adiutor datus es; tu mihisocius adiunctuses.

Ouem intellegimus beaťtum? Te virum optimum
cognhovi.Achilles Fiomérum praeconéem suae virfufis invenif
(nalezl v Homerovi hlasatele). Cimon sororem suam Calliae u x 0

rem dedit (= in matrimoniumdedit). Neoclesuxorem Acárnanam civem duxit (t. domum. = in mátrimonium duxit). Séguani
Ariovistum Socium sibi adiunxerunt. Helvetii BOios socios sibi
adsciscuní. AtfheniensesAlcibiadem imperatorem sibí su m
pserunt. Hostes principuin liberos obsides (za rukoimě,
jakožto rukojmě) poposceruní, dederunt, miserunt, udduxerunt, re
ligueruní,acceperuní, refinueruní.Forfissimu mme praesto;
fortissimum me praebeo;ignavum se pracbuit.
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Poznam. Doplněk může býti i u jmenovaných právě sloves vy
iádřen také způsoby v S. 212, P. 3. uvedenými (pro, loco, numero):
relictus est pro occiso; obsidum loco (numero, nomine) missi sunt;
relinguo aliguem custodiš loco.

B. Doplňkem přísudek se určuje.

S. 215. Tento doplněk může býti při každém slovese, k jehož
podmětu nebo předmětuse táhne, a tudíž buď nominativem
nebo jiný m pádem se pronáší. V češt. vyjadřuje se doplněk určo
vací větou příslovečnou nebo vazbou přechodníkovou nebo pádem
předložkovým aneb i příslovci.

Nejčastěji naskýtají se jako doplňky:
a) substantiva osobná znamenající věk, úřad nebo po

volání.
Cato senex historiam scribere instituit jakožto stařec,

starcem jsa, když byl starcem (= cum senex esset), ve svém kmet
ství (== in senectute). Čicero con sul rem publicam servavit ia
kožto konsul, konsulem jsa, když byl konsulem, za svého konsu
látu. Cicero Brutum iam puerum dilexit.Titus miles abtit, im
perator redilí.

b) adjektiva označující buďto tělesný nebo duševní
stav nebonějakounáladu mysli:
praesens přítomen jsa, osobně; absens nepřítomen jsa, v nepří

tomnosti;
vívus Živ, za Živa, za živobyti; mortuus mrtev, po sinrti;

sciens, prudens věda, vědomě; Insciens, imprudens nevěda, nerědomky;
laetus, hilaris vesel, vesele; tristis, maestus' smuten, smutně;
invitus nerad, proti své vůli; salvus, incolumis zdráv, ve zdraví.

bez pohromy; irňnopinansnic netušící, z nenadání, nenadále a pod.
Themistocles absens proditionis accusatus est. Themisto

clem absentem legati accusaverunt. Athénienses Alcibiadi a b
senti magistratum abrogaruní. Čato víx vivu s hostium manus
effugit.Sciens (průdens) te laedere nolui.Socrates venenum
laetus hausit. Seguanitristes terram intuebantur.Gaius mo
lestum iter invit us suscepit ale: libenti animo, libenter suscepit).
Horatius Cocles incolu mis ad suos tranavit. Dux hostes in
Opinantes aggressusest.)

1) Užívání doplňkových adjektiv jest u básníků a pozd. prosaiků velmi roz
šířeno; zvláště užívá se tak adjektiv udávajících čas nebo místo: Vespertiwus
(m. vespere, čonéeiog) pete tectum. Serus (m. sero) in caelum vedeas. Gregibuš
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c) adjektiva počet nebo pořadí označující:
primus, princeps; prior, posterior (ze dvou); superior, inferior;
proximus, ultimus, posíremus, exíremus, summus, medius;
unus, solus, totus, plerigue; freguens, rarus, diversus a j.;
konečně nárněstka ipse.

C. Duilius Poenos classe prim us (po prvé) vicit. Hannibal
princeps (první) in proeliumibat, ultimu s (poslední,napo
sledy) discedebat. Priori (prve) Remo augurium venit. Hannibal
semper Superior proelio discessit (odešel jako silnější —jako
vítěz; opak: discessitinferior). Ubiiproximi Rhénum(velmi
plízko Rýna) incolunt. In una virtute (jenom, toliko na ctnosti)
spes salutis consistit. Homo non sibi soli (ne sobě jedinému, ne
pouze sobě) natus est, sed patriae. Themistocles totu m se de
didit (zcela se oddal) rei publicae. Bello Corinthio Athěnienses
mercennarios plerosague (většinou, z největší části) habebaní
milites. Germani freguentes-(u valném počtu) in castra ve
nerunt. Hostes rari (pořídku, po různu, sem tam) se ostendere
coeperuní. Diver si (různo, různým směrem) consules discedunt.
Se ipsos (sebe samy) omnes natura diliguní.

Poznam. 1. Rozlišuj dobře:Hannibalhanc| primusprvní(poněmtřebasněkdojiný)urbemoppugnavit| primamnejprve(paktřebasměstojiné).
Frater solus mihi hoc dixiť — soli mihi hoc dixií.
Me ipse consolor těším se sám (protiva: a nikdo jiný) — me ipsum

consolor těším sebe sama (protiva: a nikoho jiného).
2. Při ipse ráda se dává v lat. přednost nominativu, a to

mnohdy i tam, kde by protiva zřejmě žádala pádu jiného; skoro
vždycky klade se nominativ, stojí-li ipse před náměstkou a při per
se: Se ipse n. se ipsum diligif, avšak jen ipse se diligit. Medici
ipsi se curare non possuní. Čato Uticae morlem ipse sibi
conscivit.Te consoior, cum ipse me non possim. Virtus per se
i psa (sama sebou, sama o sobě) placet.

O shodě opačné.

S. 216. Naopak spravuje se podmět nebo předmět doplňkem
substantivným, je-li podmětem nebo předmětem náměstka uk a

nocturnus (m. noclu, vvztégtoc, vůztoc) obambulat. Aenčas se matulinus
(m. mane, Oobewog)agebat. Domesticus (m. „domi, čgéornos) olwor. Trapesintem
subitus (m. subito) irrupit. Podob.: pergst properus; solvite vela cslt; vitvtte
felices: sapiens finire memento tristitiam.

Sem náležejí též doplňková adjektiva,jimižu básn. prolepticky znamená
se výsledek děje: Magduere graves adspergine pennae (graves t. j. ita us. graves
fierent). Submersas obrue puppes (t. j. obrue puppes, ut submergantur). Orpheus
saxa seguenita ducit.
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zovací nebo vztažná. V češt. pronáší se náměstka obyčeině
středním rodem jednočtu.

H aec (to) mea culpa est. H an c existimo meam culpam. Idem
velle atgue idem nolle, ea est vera amicitia. Nos ea m patriam
dicimus, ubi nati sumus. (Srv. Ta jest bvla nejprvnější příčina
zlého.)

O uae (co) pertinacia aguibusdam,ea dem (totéž, to záro
veň) aliis constantia videri potest. Omnes Belgae, guae (což)
terfia pars Galliae erat, coníra populum Romanum coniuraveruní.
Thebae, gu od Boeotiae caput est.

Poznam. 1. Je-li doplňkem věty vztažné jméno vlastní,
řídí se náměstkavztažná slovem, k němuž se vztahuje. Est genus
guoddam hominum, guod Hilotae vocatur. Flumen, duod ap
pellatur Tamiesis.

2. Ve větách záporných nebo záporný smysl majících, jako:
non fuit elegantia illu d auf cura a pod., má střední rod náměstky
význam substantivný (ilud — ona věc, ono jednání).

IV. O shodě náměstek.

S. 27. 1. Náměstky shodují se se slovy, k nimž se vztahují,
nebo která zastupují,vždycky v rodě a čísle; pád může
býti rozdílný.

Agri non omnes frugiferi sunt, gui coluntur (gu 0 s colimus).
Magna vis est in virtutibus: ea s excita, si forte dormiuní.

2. Vztahuje-li se náměstka vztažná nebo ukazovací k celé
větě, vynáší se jednočtem rodu středn.. (jako v češt.); místo
guod klade se v lat. zhusta id guod (což).

Lacedaemónii Agin regem, guod (id guod) nunguam
anfea apud eos acciderat, necaveruní. Peto, ut eum diligas; erit id
mihi gratum.

Poznam. 1.Náměstka vztažná spravuje se doplňkem sub
stantivným (shoda opačná); v. $. 216.

2. Někdy naskýtá se při náměstce vztažné vazba dle smyslu:
Caesar eguitatum (= eguites) praemittit, oui videaní. Nobilitas
= nobiles),guoru m pars etc. Vestrae vitae, auos in pericu

lum deduxi, prospiciam. Srov. 8. 199, P.
Podobně: Amicilia ex e0 genere (= ex eorum genere) est,

guae prosuní. Virgines Vestales ex eo numero (= eX earum nu
mero) suní, guae semper sunt sanctae habitae.



| O pádech: Akkusativ.

8. 218. Vztahuje-li se náměstka vztažná neb ukazovací kč
věma nebo více jménům, platí o ní pravidla v 8. 201. a násl.
vedená.

Pater et mater, gui mihi mortui sunt kteří mi zemřeli. /el
etii oppida vicosgue. 4u0os incenderant, restituerunt. Milifes non
adem alacritate ac studio, gu o uti consueratůí, utebanítur.

Poznam. Avšak též dle $. 202, P.: Otium atgue divitiae,
ru ae (kteréžto včci) prima mortales petunt, Romae diu eraní. —
Daesar obsides, arma, Servos poposcit. Dum ea (ty věci, to) con
miruntur, hominum milia Sex e casíris egressi suní.

5. 219. Osoba vztažné věty řídí se onou osobou, ke které
se náměstka odnáší: ego ji0n is sum, gui mortis metu ferreuúr;
+1non is es, gui mortis metu ferrear is atd.

O pádech.
O akkusativě.

S. 220. Akkusativem vyjadřuje Se:I.předmět| slovesanaOt.koho?co?ato:1.předmět
vnější, na který děj slovesa přechází (verbero servum), 2. před
mět vnitřní, který isa obsažen vlastně v slovese takřka z nitra jeho
se vyjímá a připoiuje se k němu jako předmět (vitam iucundain
vívo);

II. příslovečné určení různého druhu.

I. O akkusativě předmětném.

1. O akkusativěvnějšího předmětu.
vw

S. 221. 1. Akkusativ vnějšího předmětu přistupuje jako v češt.
k slovesům přechodnýmí$. 98, 2).

Scipio Cartháginem delevíí. Ferrum et ignis Vvasíaí
ferras.

2. Ve vazbě tr pné mění se akkusativ v nominativ (podmětuj
a podmět v ablat. s předl. a (ab), je-li jím jméno osobné; je-li ji
jméno věcné, v pouhý ablativ.

A Scipione Carthůgo deleta est. Ferro eí igni vastantur terrue.
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S. 222. Mnohá slovesa pojí se v lat. s akkus., kdežto do če
štinv překládáváme je slovesy s genit. nebo dat. neb instrument.
nebo pádem předložkovým.

a) V lat. akk., v češt. genit.;sem náležejí 1. Slovesa, která
znamenají

beíti se, unikati, varovati se, následovati a j.
timeo, métuo insidias bojím se úkladů .
fugio conspectum hominum, ef- 'unikám zraku n. utíkám před

fugio mortem; ale (ef)fugio zrakem. lidí, unikám smrti;
e Curcere unikám Z vězení

vito, evito periculum, caveo pe- varují se, vystříhám se, straním
riculum n. a periculo se, též vyhýbám se nebezp.Seguorsententiam| alicutus,s..následujín.držímsemínění
náturám něčí, řídím se přírodou.

2. Přechodná slovesa záporná pojící se v češtině s geniti
ven, kdežto v lat. klade se akkusativ: genfem nullam vídeo žádného
národu nevidím; neglego leges, rem fam.liarem nedbám zákonů,
zanedbávám domácnosti.

3. Slovesa složená s předl. do-, jako jsou slovesa znamenající
docházeti čeho: asseguor, canseguor, adipiscor, nanciscor, impeftro;
dobývati čeho: oppugno, expugnaví, cepi (urbem) a jiná.

Multi milites angustias itinerum timueruní. Themistocles
non effugit civium Ssuoruminvidiam. Nonnulli, ut timoris su
spicionem vitarení, in castris remanseruní. Admonui te, ut
considerares, guibus crederes, gu 00scaveres. Gloria virtutem
tamaguanmumbra seguiíur. Athenienses victoria Marathonia et Sú
laminiamaximam gloriam suní consecuti.

bh)V lat. akkus., v češt. dativ; sem náležejí hlavně slovesa:
adaegůo, aeguo, credo,
intellego, luvo, laédo,
impedio, prohibeo,
disco a deřicio,
miror i admiror.

adaeguo te eloguentia; avšak
aeguo aliguem cum princine,
aeguo urbem solo

credimus libenter id, guod vo
lumus, avšak mihi crede

intellego omnia
Invo, adiuvo pauperem

vyrovnávám se ti výmluvností;
kladu někoho na roveň kní
žeti, srovnávám město se zemí

věříme rádi tomu, čemu chceme;
věf mi n. na mou věru

rozumím všemu n. chápu vše
pomáhám chudému n. podporuji

chudého
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laedo (offendo) amicumimpedio,prohibeo| eguitatum,
aditum

disco litteras Graecas
deficiuní me vires; avšak de

ficio ab aliguo (ad aliguem)

rHiuror,admiror sapientiam Dei

ubližuii příteli n. urážím přítele
překážím jízdě, zabraňuji pří

stupu
učím se řeckému písemnictví
nedostává se mi sil n. opouštějí

mne síly; odpadám od ně
koho (k někomu)

divím se moudrosti Boží.
Pedites Germanorum cursu m eguorum adaeguabaní. F 01

tes fortuna adiuvat. Oui iure suo utitur, neminéem laedit. Loci
natura adifu m prohibet.Druidesmagnum numerum ver
suum ediscere dicuntur. Res frumentaria exercitu m deficit (ne
dostává se, dochází; avšak: exercitui frumentum deest n. abest
vojsko nemá obilí). Dion Syracisanus Platěnem adeo admi
ratus est atgue adamavií, uť se totum ei traderét.

c) V lat. akkus., v češt. instrumentál; sem náležejí Idavně
slovesa, která znamenají

pohybovati a házeti, opovrhovati a vyhrožovati.
moveo castra, concutio rem. hýbám táborem t. dále táhnu,

publicam otřásám obcí
iacio lapides házím kamením n. metám ka

mení
opovrhuji n. pohrdám smrtí, bo

hatstvím, prosbami tvými
vyhrožuji nepříteli záhubou: vy

avšak minor řerro ignigue, hrožuji ohněm a mečem,
gladio vyhr. mečern.

Pudor commovit aciem, et clamore sublato undigue in
unum hostem tela coniciuní.Antónius leges Caesaris, uf rem pů
blicam concutere posset, evertit. Homines despiciuní e0s et
contemnuní, in guibus nihil virtůtis putant. Catilina urbi ferru m
flammamaue minitatur.

d) V lat. akkus., v češt.
zejména slovesa, která znamenají

Ccontemno mortem, despicio di
vifias, aspernor preces fuas

minor, minitor hosti perniciem;

pád předložkový ; sem náležejí

hleděti nač, mstíti se nad kým nebo zač
a bažiti nebo foužiti po čem.

specto ludos, nihil Sp. nisi fu
gam

intueor terrám
aspicis me iratus
circumspicio auxilium
inspicio hbros

dívám se na hry, po ničem S€
neohlížím leč po útěku ©

hledím n. pohlížím na zem
hněvivě na mne pohlížíš
ohlédám se po pomoci
nahlížím do knih
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di homines respiciuní bohové ohlížejí se na lidi, máji
k lidem zřetel, dbají o lidi

ulciscor hostes, iniuriam, pa- mstím se nad nepřáteli n. ne
trem; ulc. hostes pro iniurůis přátelům, mstím se za křivdu
n. iniurias hostium n. mstím křivdy, mstím se za

otce n. mstím otce; mstím se
nepřátelům za křivdy n.
mstím nad nepřáteli křivd

concupisco pecuniam bažím po penězíchdesideropacem,desideromo-| toužímn.dychtímpomíru,po
destiam ab aliguo, desidero žaduji skromnosti od někoho,eleguentiaminaliguopohřešuji© výmluvnosti© při

někom.
Rem specta, non hominem. Sěguanitristes terram

intuebantur. Stultum est vicinu m velle ulcisci incendio. Dii ho
minibus, Gu os pro eorum scelere (n. guorum scelus) ulcisci voluní,
secundiores interdum res concedere solení. Pausanias victoria Pla
taeensi elatus maliora concupiscere (appetere) coepit. Cim o
nem Athénienses non solum in bello, sed etiam in pace diu desi
deraveruní.

Poznam. 1. Srov. ještě tato rčení latinská a česká:
gratulari victoriam blahopřáti k vítězství
suadere fugam raditi k útěku
temptare fortunam belli pokoušeti se o štěstí válečné
traciare crudeliter socios nakládati se spojenci ukrutně
impugnare hostem dorážeti, útočiti na nepřítele.

2. Aktivná ze sloves uvedených vytvořují jakožto přechodná
(S. 98, 2) celý rod trpný: adiuvor pomáhá se mi, adiuvaris, adiuti
sumus; pauperes adiuvandi suní. Multa mala morte effugiun
tur. Fugienda semper iniuria est. Multiabundant audacia,
consilioet rationedeficiuntur.

S. 223. 5 akkusativem osoby pojí se neosobná slovesa:
decet me sluší mi *) a dedecet me nesluší mi,
luvať me těší mne a fugif (fallif, praeterit) me jest mne taino, jest

mi neznámo.

Podmět bývá vyjadřován při těchto slovesech způsobem
v S. 197, P. 1. uvedeným.

Adulescentem decet modestumesse. Hoc me decet;
haec me decení. Parvum parva decení. Te hilari animo esse
valde me iuvat. Neminem fugit (fallit, praeterit = každý ví)
paucos sorte sua contentos esse. Ouid sit optimum, neminéenm

1) Deceť osobně skoro jen u básn. a pozd. prosaiků.

Kořínek, Lat. mluvnice, II. VIJI. vyd. 2
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fagit. Haec me non fugiebaní.Artem medicinam mult
falluní.

Poznam. 1. Nisi me fallit jakožto věta vložená = nemylím-Í
se; jinak též: nisi res (spes, opino) me fallit, nisi omnia me fallunt
nisi fallor.

2. S akkus. osoby (a genitivem věci) pojí se též neosobné
slovesa piget, pudet, paenitet, taedet, miseret; viz 8. 263.

S. 224, Mnohá slovesa, zejména taková, která vyjadřují ně
jaký pocit (verba affectuum), bývají v lat. brzy nepřechodná brzy
prechodná.doleo,maereo,lugeo,lamentor— truchlím,bědujinadosudem

rei publicae casum © obce
gueror, congueror inuriam stěžuji si do bezprávíhorreo,perhorresco,refřormido© hrozímsen.děsímsezločinu

scelus |
indignor audaciam (== indigne, norším se nad smělostí

aegre, graviker, moleste fero)
rideo (derideo, irrideo) stultos Směji se n. vysmívám se poše

tilcůmsperosalutem,desperosalutem© doufámvespásum.nadějise
spásy, zoufám nad spásou.)

Avšak vedle toho praví se též: doleo calamitate n. de cala
mitate sociorum; maerení homines alienis bonis; gueror de imniuria;
despero de salute, de fe, de rebus tuis, saluti tuae. Nebo praví se
náprostě: senatus luget; horreo animo (na myvsli); guis femport
bus his ridere possit? difficile est tacere, cum doleas a pod.

1)1.Básníci velmi mnohojiných sloves jinak nepřechodných užívají přechodně.
Corydon ardebat Alexin (vedle arsit vřrgine) hořel láskou k Aiexioví. Luvemis
arma frem+it hlasitě žádá zbraní. Viz durare carinae possunt imperiostus
aeguor sotva mohou zdolati příliš mocné inoře. Omnes uma mameť nox a pod.

Zvláště pamatuj slovesa pohybu: „Cuneta festinat manus vše spěšně
koná. Tak proptnauare auguriun uspišiti t. j. k rychlémuvyplněnípřivésti,
rueve divitiusshrabovati bohatství a j.

2. Básníci (a pozd. prosaikové) pojí i slovesa passivná s akkusativem
předmětným; vazba tato vysvětluje se z mediálné platnosti, jakou původně latin
ské passivum mělo: induor vestem (pros. tnduo vestem) oblékám si šat srov. řec.
Evdvotat oroArv;zvláště často vyskýtá se s akkus. participium perf. pass.: n
dutus vestem (pros. indutus veste) obleknuv si šat n. šat maje oblečen srov. řec.
čvdvocuevogot0Ayv,Priamus fer um ciíngitur opásá si meč n. opásá se mečem
srov. řec. yeAxóv čovvvroar. Cuput velamur amicítu zahalujeme si n. máme hlavu
zahalenu. Eumenides implexae crémibus angues propletše si n. majíce vlasy pru
pleteny hady. Peruncii faecibus ora namazavše si n. majíce obličej namazaný.
Heetor per peues traectus lora tumentes maje nohy naduřelé provlečeny řemením
vl. nechav si nohý provléci řemením.
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Horatii soror Rosfiumm orfe m lugebat. Maerebant homines
meum calamiiatfem, meum casum doluerunt(dí Cicero
o svémvvhnanství). Congueri fortunam adversam, non
Jamentari decet. Falso gueritur de natura sua genus huma
num. Séguani Ariovisti Crudelitatem horrebaní. Conscia
mens recti famae mendacia ridet. Desperans victoriam
coepi suadere pacem (praví Cicero o počátku válek občanských).

Poznam. Passivum úplné vytvořujejediné rideo. Despero
Dassivně vyskýtá se nejvíce v abl. absol.: desperatis rebus pustiv
naději, vida nezbytí, desperaia salute, zoufav nad spásou.

S. 225. Mnohá slovesa nepřechodná, zvláště taková, která
znamenají nějaký pohyb, stávají se přechodnými, jsou-li slo
žena s pšedložkami, a to:

A. z pravidla, jsou-li složena s předl. circum, trans a praeter.
circumvenire aciem hostium obklíčiti, zaskočiti
circumsedere (obsidere) urbem obléhati
ýransire, transgředi flumen přejíti, překročiti
praeterire, praetergredi, praetervehi domum jíti, kráčeti, jeti mimo.

DB.na mnoze 1 tehdy, isou-li složena s jinýni předložkanmii,
zvláště s předl. ad, in, ob a per; avšak při některých z těchto sloves
předložka též se opakuje, zvláště mají-li význam vlastní (místní),
některá vyskýtají se jen s pádem předložkovým.

1.Přechodně vyskýtají se slovesa inire, coire, obire,sub
ire, ascendere, conscendere, peragrare.

Imre casíra vejiti do tábora; víam nastoupiti na cestu; magistrafum
nastoupiti na úřad; societurem vejíti ve spolek, sjednati spolek =
coire societatem; gratiam (ab aliguo) vejíti v přízeň, dojítí pří
zně (u koho); consilium vejíti v radu, uraditi se, usnésti se (= ca
pere consilium)

obire negotium na se vzíti, zastati; mortem (diem supremum)
umtříti,skonati = occumbere morfem

subire Zecíum vejíti pod střechu; pericula, labores, poenam pod
stoupniti

aacendere jnontem vystoupit., slézti; conscendere naves, eguum
vstoupiti, vsednouti

peragrare Ifaliam proputovati, protáhnouti.
2. Přechodněji s předložkovým pádem vyský

tají se slovesa adire, aggredi a ingredi, convenire.adiregmicumobrátitisekpří-| adďireadamicumjítikpříteli
teli (s prosbou o pomoc) >

—
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adie oppida choditi po městech; fines vtrhnouti do území; peri
culum vydati se v nebezpečenství; hereditatem uvázati se v dě
dictví

adire ad rem. publicam — accedere ad rem p., capessere rem p.
vstoupiti do života veřejného, oddati se správě státní

aggredi hostem udeřiti na ne- | aggredi ad consulatus petitionem
přítele — adoriri hostem - přikročiťi k čemu, míti še k

čemu

ingredi urbem vkročiti do mě- ingredi in templum, intra fines
sta = infrare urbem vkročiti do chrámu atd.

ingredi disputationem i in disputátionem počíti rozpravuconvenireeguifesinifinereno-| convěnitmihitecumn.inter
tkati se s jezdci (náhodou); nos, res convenit mihi fecum
legatum sejít se S legátem n. inter nos Ssmluvilijsme Se,
(k rozmiuvě), navštíviti le- shodli jsme se.
gáta,. mluviti s legátem

Convenit mihi tecum hoc bonum esse; uť ad me venias. Hoc,
ilud, guod tecum milu convenit. De tempore n. tempus convenit
inter nos. „Condiciones pacis non conveneruní neshodli se 0 vý
minkv; guae inter regem Pausaniamgue conveneraní. Ita, ut con
venerat; factum eSf.

Poznam. řaec res nobis (aetati nostrae) tion convenif nehodí
se pro nás, nesluší se na nás. fHaec suspicio in nos non convenif ne
připadá na nás, nevztahuje se na nás. Somnium cum re convenit
srovnává se, shoduje se se skutečností.

3. Jiná vyskýtajíse jen s předložkovým pádem:
invadere na př. in arcem, in hostes; invehina př. in Catilinam
pervadere, pereguitare per a jiná.)

4. oPřevyšovati, předčiti, vynikati, překoná
vati« jest latinsky:
praestare alicui antecedere aliguem n. alicui
praestare, excellere inter ceteros | superare, viicere aliguem.

V čem kdo vyniká, vyjadřuje se vlat. ablativem: humanitate,
virtutibus, constantia; též in aligua re v nějakém oboru: in hac arte.

Poznam. Ve smysle vlastním 2Jjí se anfecedere vždy s akkus.
eauitatus agmen antecessií.

S. 226. Slovesa složená s trans: fraduco, traicio, transporto
mají při sobě dvojí akkusativ: akk. předmětný (koho převádím n.

1) Básníci (a pozd. prosaikové) užívají složených sloves ve významu pře
chodném měrou mnohem rozsáhlejší; tak čteme: avaritia animos invasit, Hannibal
Africam accesstt, incedit hostes timor a pod.; ano i excedere modum (Cic. transire
modum, ultra modum progredi). U Caesara čte se ze složených s er jen egredi
S akk.: egredi fineg. mumittones.
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přepravuji) a akk. místa předložkou frans způsobený (přes co ho
převádím n. přepravuji). V passivě akk. místa zůstane.

Traduco, traicio, transporto copias Rhénum; cCopiae
Rhénum transportantur.Čaesar flumen Axonam exerci
tum traducere matfuravit. Agésilaus Helleéspontum Ccopias
traiecit. Belgae antiguitus Rhěénum traducti suní.

Poznam. Praví se též: fraicio flumen přepravuji se přes řeku,
přecházím řeku; pass. flumine traiecto.

2. O akkusativě vnitřního předmětu.

S. 227. Akkusativ vnitřního předmětu přistupuje k slovesům
nepřechodným a bývá vyjádřen:

a) podstatným jménem se slovesem soukmenným nebo sou
značným (figura etymologica); v té případnosti bývá akk. opatřen
přívlastkem.

Vitam iucundam vivo.Acerrima pugna (proe
liu m) pugnata est. (Srv. Spravedlivý soud suďte. Mluvil tuto řeč.)

Poznam. Sem náležejí též rčení: sapere picem (7 picis sa
porem) chutnati smolou, redolere unguenta voněti nebo páchnouti
mastmi, redolere antiguiftatem, sitire sanguinem Žízniti po Krví a
pod.“)

b) středním rodem náměstky nebo adjektivné číslovky.
hoc (— hoc gaudium) gaudeo, avšak: hac re gaudeo, laetor

laetor z toho se raduji
id slorior tím se honosím ea re gloriorillud| dubitooonompochybujideillaredubito

| o to jediné
hoc unum sfudeo, | se vyna- ; ij studeo

Je uni rei
operam do snažuji, operam do

usiluji
hoc non tacebo o tom mlčeti ně- de hac re non tacebo

budu
hoc fibi persuadeo o tom tě pře- de hac re fibi persuadeo

svědčuji
utrumaue říbí assentior v obo- in utrague re řibi assen

jím s tebou souhlasím bor.
Haec turpe est philosophosdubitare, guae ne rustici gui

dem dubitent. Druides imprimis hoc volunt persuadere, non in
terire animos. | d ipsum, guod maneo in vita, peccare me existimo

1) Básn. lacrtmas marmora manant, guercus sudabunt roscida mella,
stillare rorem; Liv. pluere lapides, Jinak klade se ablat. nástrojový: olentia
sulphure stagna; Liv. sudare sanguine, pluere lacte (v. S. 214).
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(právě tím. že atd.; dí Čicero sklíčen jsa zármutkem nad smrtí
své dcery).“)

Poznam. Zvláštní druh akkusativu vnitřního vyskýtá se ve
rčení: foeuus ferio siednávám smlouvu, t. j. foedus hostiam feriendo
efficio.*)

3. 0 dvojímakkusativě: osobném a věcném.

S. 228. 1. Často naskýtá se akk. vnitřního předmětu střed
ním rodem náměstky vyjádřený vedle akkusativu předmětu vněj
šího osobného u sloves přechodných; v pass. akkusativ vnitřního
předmětu zůstává.hoctecogoktomutěnutím| pass.hoccogor— ktomujsem

nucenhocteiubeo— totiporoučímhociubeor| tosemipo
roučí

hoc te mnoneo k tomutě na- hoc mmoneork tomu jsem
pomínám napomí

hoc te horfor k tomu tě po- nán a pod.
vzbuzují

Discipulos id unu m moneo, ut studia amerí.
2. Zvláště pamatuj slovesa připomínání, otazování a prošení:

hoc te řnoneo, admoneo to ti avšak: de hac re fe morieo etc.
připomínám, na to tě upomí
nám (pamatuji)

hoc te rogo, interrogo, consulo de hac re fe rog£o etc.
na to (po tom) se tě táži

hoc te oro, rogo za to tě pro- oro, rogo te, ut auxilium
sím feras

pass. hoc edmoneor, rogor etc. na to jsem upomínán (pamatován),
na to jsem tázán, za to jsem prošen (žádán).

Pamatui mimo to:
guaero aliguid ab (ex) aliguo táži se na něco (po něčerm)

někoho
peto auxiliium ab aliguo prosím (žádám) někoho za po

mocimploro| auxilium'abaliguon..vzývámněkohoopomoc,do
auxilium alicuius volávám se něčí pomocí

precor veniam a dis, precor a prosím bohů za milost, modlím
dis n. deos uí se k bohům.

t) Básn. dulce (— duleem rěsum) riuere sladce se usmívati, Su. € somure
sladce zaznívati, magnum clamare hlasitě křičeti, oculi Iucidum fulgen:es jasně
zářící; Tac. Tiberius falsum renidens potměšile se usmívaje.

Často i plur. torva tueri, vama tumere marně se nadýmati.
2) Básnicky © Iridě: arcum secare vytvořiti oblouk.
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H oc me commonet amicus. Non audimus eu, gude a ná
tura monemur.invifus vos de proelio admonui.

Ouid me istud rogas? Óuid multa mé rogus de rebus
insuavibus ac molestis? Amicus me de re publica iníer
rogavit. Liscum Caesar retinet; guaerit ex solo ea, guae in Con
ventu dixeraí.

Faciam illud, aouod rogatus sum. Ť e autem rogo, úť ah
nuum mihi tempus des (píše Themistokles Artaxerxovi). Athé
nienses nusguamnisi a Lacedaemoniis auxilium. peti
veruní. A dis veniam precari debemus.Timoleonhoc a dis
immortalibus semper precatus est (n. de0os precatus est),
u t libertatem restitueret Syracusánis.

Poznam. Pamatuj:
petere regionem, urbem táhnouti, spěchati kam

petere hostem hnáti (útokem) na koho, napad
nouti koho

petere magistratum ucházeti se o úřad
guaerere a'nicum hledati přítele n. ptáti se po

příteli
A Caesare petitum est C. byl | Caesar petitus esť C. byl na

žádán paden
A Caesare guaesitum est ČC.byli Caesar gudesitus est C. byl hle

tázán 1 dán.
S. 229. Akkusativ vnějšího předmětu věcného vedle vnějšího

předmětu osobního připouštějí jen málokterá slovesa, a to:
a) ze sloves otazování rogare, ale jen ve rčení úředním:

senatorem sententiam rogo táži se senátora o mínění; pass. senfen
lam senatus rogatur.

Poznam. »Někoho o mínění se tázati<(mimo úřad)« rogare,
interrogare aliguem n. guáerere úb (ex) aliguo, guid sentiat.

b) ze sloves žádání posco žádám a flagito důtklivě žádám:
avšak vedle vazby aliguem aliguid mívají velmi často slovesa ta
i vazbu ab aliguo aliguid (jako v-češt): praví se výhradně jeu
postulo ab aliguo aliguid:
ducem stipendium | posco, žádám vůdce za žold n.
a duce stipendium | flagito od vůdce (na vůdci) žoldu

avšak jen: a duce stipendium postulo
pass. jen: a duce stipendium poscitur, flagitatur, postulatur.

Pacem (fe poscimus omnes. Čaesar cotide Haeduos
frumentum flagitabat. Nolipostulareab amicis, guod re
ctum non sit.)

1) Básn. ottum divos rogat. (Hor. C. II., 16).
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c) slovesa doceo učím a celo zatajuii:

doceo puerum musicum učím (vyučuji) chlapce hudbě
pass. »jsem vyučován, učím se hudbě od koho« disco musicam n.

erudior, instituor musica ab aliguocelotesermonemn.téžde| zatajujitirozmluvu,tajímpřed
sermone tebou rozmluvy, tajím se tl

rozmluvou

pass. jen: celor de sermone rozmluva jest přede mnou tajena.

Je-li věc vyjádřena středním rodem náměstky, klade se vždy
akkus., jenž zůstává pak i v pass. (dle S 228): hoc, id, illud te celo;
pass. hoc, id, illud celor.

Catosenexipsefiltu mlitteras docuit.Catilinaituv en
tutem mala facinoruaedocuit. Ius civile a nobis di
dicisti.In pueritiabonis urtibus et disciplinis institutus
non eras (Cicero o Verrovi). Gracchus a Cornělia matre
Graecislitteriseruditus est.Patremsubitamfilii mor
tem celare non potui. Pater de morte filii celatus est. | d (t. de
insidiis Lacedaémoniorum) Alcibiades diutius celari non potuit.

Poznam. 1.Místo akkus. věci může docere (discere) pojiti se
téžsinfinitivem: Dionýsiustyrannustonderefiliassuas doculf.

2 Z passivných tvarů slovesadocere = učiti vyskýtá
se V prose jen part. docfus vyučený, vycvičený, a to s abl.: Graecis
litteris doctus; též calamitate doctus neštěstím poučený, zmoudřelý.

3. Znamená-li docere »zpraviti, zprávu dáti« (= certiorem
facere), vyiadřuje se věc, o které se zpráva dává, ablativem
s předl. de: doceo te de adventu hostium, pass. doceor, docíus sum
de adventu hostiunm; avšak: hoc te doceo, cuncta edoctus (S. 228).

MH.O akkusativě příslovečného určení.

1. 0 akkusativě místa.

S. 230. Akkusativ místa klade se na ot. kam? a to z pravidla
s předložkou in (ad): in castra redire, in Európamproficisci.

O pouhém akkusativě na ot. kam? vz 9. 292 a násl.)

1) U básníků vyskytuje se akkus. na otázku kam? bez předložky častěji:
ltaliam fato profugus Lavintague vemtí litora. Ibiňus Afros. Tua me vmago
haec limina tendere agii. Verbavefers aures non pertenteniia nostras, Někdy
i v prose Tacitově: campos propinauabant.
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2. 0 akkusativé miry.

A. O akkusativě míry prostorové.

S. 23. Akkusativ míry prostorové klade se jako v češtině:
1. při slovesech na otázku jak daleko? zvláště při slovesech

ubesse a distare vzdálen býti.
Germani tridui via m progressi suní. Caesar milia půássuum

tria ab Helvetiorum castris castra posuit. A recta conscientia
transversum digitum (unguem= ani za píď, ani za nehet)
non oportet discedere. Atfheéniensesmille passus ab hostium
acie aberaní.

Poznam. 1. Vzdálenost, v jaké se co děje, vyjadřuje se také
ablativem (míry n. rozdílu, S. 284): legionem passibus du
centis ab eo tumulo Caesar 'constituitť. Není-li výslovně udáno
místo, od kterého vzdálenost se počítá, klade se ablat. s předl. a:
Hostes ad castra Caesaris contenderuní et ab milibus pas
suum duobus castra posuerunt (dva tisíce kročejů odtamtud).

2. Také při abesse a distare bývá vedle akkusativu míry abla
tiv: Ariovistiícopiae a Romanismilibus passuum guatíuor
et viginti absuní.Locusaeguo Spatio ab castris utrisgue
aberaft.

2. při adiektivech longus, latus, altus (nikoli profundus) na
otázku jgk dlouhý? jak Široký? jak vysoký n. hluboký?
fossa guindecim pedes longa, příkop patnácte stop dlouhý atd.

lata, alta (patnácti stop zdéli atd.)
Poznam. 2. Také lze říci: fossa guindecim pedum (genit. vlast

nosti, S. 252, 1).
2. Místo longum, latum, altum esse říká se též in longitudi

nem, in latitudinem, in altitudinem patere (prostírati se): fossa in
longitudinem guindecim péedes patef. |

3. Jak veliký? jak tlustý? nevyjadřuje se nikdy adjektivy
magnus n. crassus, nýbrž ablativem (vlastnosti, S. 252, 3) substan
tiv magnitudo a crassitudo: murus trium pedum crassitudine, ciavi
pollicis crassitudine (tlusté na palec).

B. O akkusativě míry časové.

S. 232. Akkusativ míry časové klade se jako v čeští.:
1. při slovesech na otázku jak dlouho? a to buď pouhý akku

sativ buď akkus. s předl. per, čes. po.
Ouaedam bestiolae unum diem vivuní. Appius Claudius

caecus(per) multos annos fuit. Decem annos Troiaa
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Graecis oppugnata est. Mithridatesannum iam tertium et
vicesimum regnat (již na dvacátý třetí rok) = per duos et vi
ginti annos regnaí.

2. při natus na označení věku.
Catoannos guingue et octoginta natuse vita ex

cessit (maje osmdesát pět let, když mu bylo osmdesát pět let). Al
cibiadesan nos fere natus guadraginta interfectusest.

Poznan.. 1. »Chlapec, kterému jest devět let n. kterému jde
ma desátý rok n. chlapec devítiletý« lze vyjádřiti latinsky:

puer novem annos natus
puer decimum annum agens
puer novem annorum (gen. vlastnosti, S. 252).

O rčení »starší než, mladší než« vz. Š. 271, P. 1.
2. »Minulo tomu dnes (teď) tři léta, co otec umřel n. před

třemi léty otec umřel« vyjádří se latinsky: abhinc tres annos n.
ante tres annos n. his tribus annis pater decessít.

3. 0 akkusativě vztahu.

S. 233. Akkusativ vztahu vyskýtá se jen v mluvě básnické.")

4. 0 akkusativěoříslovečném.

S. 234. Akkusativů středního rodu mnohých adjektiv a adjek
tivných náměstek užívá se zcela tak jako příslovcí (srov. 8. 176,
4): pročež slovou také akkusativy příslovečné.

Původem svým jsou akkusativy tyto vnitřní, akkusativy míry
nebo vztahové.
multum mnoho, velmi, plus, plurimum, guam plurimům
guid? co? v čem? proč? nihil nic, nikterak, v ničem

1) 1. Crěssa genus (pros. Čressa genere) rodem Krefanka — Kořoce to
yevog.Zvláště klade se akkus. vztahový při adjektivech a slovesech nepřechod
ných vzhledem k nějaké části těla: 0s umerosgue deo similts (pros. ore ume
risgue) srov. Jéuag dbuvárotoiw Opožoc, eguus tremit avtus třese se na údech

(pros. artubus ommbyš contremascere, tremere toto corpore).
2. Akk. vztanový bývá též pri participiích adjektivně užívaných: 2%

grantes terga iuvenci, miles multo fractus (zmožený, sesláblý) membra labore:
nebo při participiich perf. pass. s výzramem trpným: pectora duro hgno trans
fossus,femur ictus. Od těchto participií perf. pass. dobře jest rozeznávati parti
cipia p. p. s významem mediálným, o *terých byla řeč na str. 18. p. č.; někdy
ovšem nesnadno jest rozhodnouti, užil-li básník participia p. p ve smysle passiv
ném či mediálném.
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aliguid (non nihil) poněkud; paulum málo, trochu; aliguantumznačně
summum nanejvýš; plerumague obyčejně, skoro vždycky
ceterum ostatně; magnam paríém na mnoze, maximam partem

na největším díle.
Sem náležejí též adverbiálné výrazy: partim, circum, alias

a j. (srv. 8. 193, P.).
Suebinonmultum frumento,sed maximam partem

lacte atgue pecore vivuní. Marius Metello videtur guam pluri
mu moffuisse. Ouaeris, dguid ego Catilinam metuam? Nihil!
Al!iguid tibi succenseo. Ouattuor auíťsum mu m guingue.

Poznam. Homo id aetatis = člověk v tom věku, id tempo
ris — té doby (avšak obyč. homo ea aetate; eo tempore).

Dodavek

o akkusativězvolacím a o vokativě.

S. 235 1. Akkusativ klade se při zvolání. Akkusativ zvo
Jací bývá vždy opatřen přívlastkem; často bývá při něm též cito
slovce 0 nebo heu.

Memiserum! O (heu) me miserum! Ofallácem
hominuamspem! Ourbem venaiem et matureperituram,
si emptorem invenerit! (zvoial Jugurtha odcházeje z Říma).

2. Jindy kladese přizvolánínominativ: O fortfunata
mor S, guae naturae debita pro patria est reddiía.

3. Oslovujeme-liosobu nebo věc osobně představovanou,
klade se vokativ, a to obyčejně za jedním nebo několika slovy.
První místo zaujímá ve větě vokativ při prudkém hnutí mysli nebo
při oslovení slavnostním; pak bývá při něm i citoslovce 0.

Ouo usague tandem abutěre, Catilina, patientia nostra?
Ouintili Vůre, legionesredde! O tfortunate adule
scens, gui tuae virfutisHoměrumpraeconeminveneris!Patres
conscripti, Micipsamihi praecepit etc.“)

Poznam. 1. Citoslovce pro naskýtá se s akk. toliko ve rčení:
pro deum hominumgue fidem! Jinak: pro sancte luppiter! pro di
immortales!

2. Citosi. vae pojí se s dat., ecce a én s nomin., „ 184.

1) U básníků klade se v oslovení po způsobu apposice nominativ: Vos,
o DPompiliussanguis, carmen reprehendite. Protce tela manu, sangu+s meus,

Někdy zase doplněk připodobuje se k vokativu, ač by vlastně v nominativě
býti měl: Ouibus Hector ab oris exspectate vemis? Ono moriture rus?
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O dativě.

S. 236. Dahvem vyjadřuje se:
I. na otázku komu? čemu? předmět, k němuž děi slovesný

směřuje: dativ předmětný; význam směrový jest u některých
sloves zcela jasný (znitto alicui aliguid), u jiných více méně zanikl;

II. na otázku komu? pro koho? předmět, obyč. osebný.
k němuž děj slovesný nesměřuje přímo, nýbrž týká se ho jen ne
přímo a prostředně: dativ předmětu nepřímého; dativ tento jest
zase podle významu svého několikerý: prospěchový, účasti, zře
telový, přivlastňovací.

III. na otázku k čemu? nač? doplněk: dativ účelový; (náves
sunt usui = utiles).

I. O dativě předmětném.

S. 237.Dativ předmětný klade se na otázku komu? čemu? a
vyskytá sé jako v češtině: 1. při slovesech přechodných, a to velmi
často vedle akkusativu předmětného: dare alicui litteras, mitiere
alicui auxilium etc.

2. u mnohých sloves nepřechodných: prodesse, nocere; favere,
adversari; placere, confidere etc.

Zejména pamatui:
invidere alicui záviděti někomu
invidere divitiis aliculus'“ záviděti komu bohatství
pass. invidetur alicui, invidetur divitiis alicutus.

Vir probus invidet neminií. Gloriae Alcibiadismulti
cives inviderunt.Lau di et gloriae maxime invideri soleí.*)

S. 238. Některá slovesa pojí se v lat. s dativem, kdežto do
češtiny překládáme je slovesy s pády jinými.

Sem náležejí zvláště slovesa, která znamenají poslouchati,
poslušen býti: pareo, oboedio, obtempero, obseguor; mimo to tato
jednotlivá:

nubo, parco, studeo,
medeor, irascor,
succenseo, persuadeo.

1) U Liv. a pozd. spisovatelův invidco alicu? aligua re: Non imnviderunt
nude sua mu lteribus virt Romani. U básníků též tnvideo alicui aliguid.
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pareo,oboedio,obtemperole-© poslouchámzákonův
gibus

obseguor voluntati tuae jsem poslušen tvé vůle
nubit soror alicui sestra vdává se za koho (Vl.

zahaluje se komu)
„parco tibi, valetudini šetrřím tebe, zdraví svého
studeo litteris, st. novis rebus, horlivě se oddávám vědám, ba

sf. rebus (partibus) alicuius žím po novotách (po převra
tu), stojím k něčí straně

medeor tibi, morbo léčím tebe, nemoc
irascor, succenseo tibi hněvám se, nevražím na tebe
persuadeo civitati přemlouvám obec (aby = uf)
U n. přesvědčuji obec (že, v lat.

akk. s iní.).
V passivě lze užiti sloves uvedených ovšem jen neosobně:

tibi parcitur, litteris studetur, mihi persuasum est n. mihi persuasi
jsem přesvědčen. Nubere má particip. perf. pass.: nupta alicui, ale
též cum aliguo.

Venusnupsit Vulcano (avšak: VulcanusVeneremin matri
monium duxit, S. 214). Parce tem pori. Uri negue homini ne
gue ferae, guam conspexeruní, parcuní. Germaní a parvulis l a
boriac duritiae studebaní.OmnesfereGallinovis rebus
studení.Philosophiamedeturanimis. rasci amicis non temere
soleo, ne si mereníur guidem. Themistocles persuasit civibus,
ut classem centum navium aedificarení. Socrates persuasit civ i
bus animum esse immortfalem nebo de immortfalitate animi.

Nemo erat, gui mi hi non censeret parci oportere (Cicero po
bitvě farsalské). Ge r ma nis persuasum non est n. persuaderi non
poterat, ut Rhénum transirent (nedali se přemluviti). Siculis
persuasum est n. Siculi sibi persuaserunt Siciliam totam esse Ce
reri et Liberae consecratam (jsou přesvědčeni).Omnibus ho
minibus persuasum est animum esse immortalem n. de immorta
litate animi. Soror Afticierat nůuptaO. Tuilio Ciceroni nebo
cum ©. Tullio Čicerone.

Poznam. Particip. perf. pass. k parcere jest temperatum
nebo conservatum; perf. k mederi jest sanavi; také passivum slo
vesa mederi nahrazuje se passivem slovesa sanare. Ne templis gui
dem deorum a Persis temperatum esť n. ne templa guidem conser
vata sunt. Rex sanavit belli vulnera, belli vulnera sanantur, sananda
suní.

S. 239. Mnohá slovesa složená s předložkami jak přechodná
tak nepřechodná pojí se s dativem předmětným; avšak při někte
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rých z těchto sloves předložka též se opakuje, nebo klade se pled
ložka podobná, zejména mají-li význam vlastní (místní); některá
vyskýtají se jen s pádem předložkovým (srov. $. 225, B.)

1. S dativem vyskýtají se obyčejně slovesa složená
s předl. ařte, prae, ob, sub a super.

praeferre,anteferre PVpraeponere, anteponere| divitiis
praeficere aliguem exercitui
praeesse exercitui
offerre se periculo, morti

occurrere hostium legioni
succedere alicul
subvenire, succurrere alicui
Superesse paftri

dáti přednost ctnosti před bo
hatstvím

postaviti koho v čelo vojska
býti v čele vojska
vydati se v nebezpečenství, na

smrt
potkati se s nepřátelskou legií
nastoupiti po někom
přijíti komu na pomoc
přežiti otce.

2. S dativem nebos pádem předložkovým vy
skýtají se slovesa složená s předponami «aď,in, inter.

adesse in convivio, ad tudicium
býti přítomen

accedere ad moenia urbis při
trhnouti

accidere ad pedes alicuius pad
nouti

inferre signa in hosfes útokem
hnáti

inicere se in medios hosfes vrh
nouti se

incidere in hostem vraziti; In
morbim upadnošti

inter segetes ef castra collis
intererat; inferest infer carere
et egere jest rozdíl

adesse absenti amico pomáhati
(opak deesse)

accedit (= augetur) mihi dnimus

accidit mihi culamitas potkává
mneinferrealicuibellum© útočnou
válku počíti; iniurias, vím uči
niti, způsobiti

inicere meétum ininicis strachu
nahnati

terror incidit exercitui napadá,
zmocňuje se

interesse pugnae (in pugna)
zúůčastniti se.

3. Jen s předl. pojí se slovesa inesse (perf. fui) a incumbere.

inest animus in homine
incumbere in gladium, in (ad)

literas

jest duch v člověku
nalelinouti na meč, oddati se

na vědy.

Předložka opakuje se z pravidla při slovesech slože
ných s cum.

conferre, comparáre, componere
Romanos cum Graecis

přirovnávati
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consentire,CongruereCumui-| souhlasitisněkýmajiná.“)guo| (avšakjen:| asseníiri
alicui) — .

S. 240. 1. Slovesa circumdare a donare připouštějí dvojí
vazbu: alicui aliguid a aliguem aligua re.
circumdare urbi murum n. ur- obehnati město zdí

bem muro m „o
donare populo frumentum n. po- darovati lidu obilí n. obdarovati

pulum frumeníto lid obilím.
2. Pamatuj ještě:

induo vestem (bez mihi!) oblékám si šat n. oblékám se
v šat í

indutus veste oblečen v šat, Šatem přioděn.
Poznam. Induo me in lagueos zaplétám se do osidel.*)
S. 241.Dativ předmětný klade se konečně, jako v češt., při

adjektivech. Taková adjektiva jsou zejména: užitečný, potřebný,
vhodný, příznivý, příjemný, rovný, podobný) snadný, blízký a
mnohá jiná, jakož i jejich opak. S dativem pojí se i některá pří
slovce od takových adjektiv vedená.
liber pu er o ufilis, necessarius, apíus, gratus
iocus cast ris idoneus; alienissimusnost ris, coníra opportu

nissimushostibus
canis hominibus amicus, homo mihi inimicissimus
lucus CaSfris propinguus,propior, proximus
convenienternaturae vivere; sibi consianter dicere.

Poznam. 1. Některá z uvedených adjektiv mívají mnohdy
význam substantivný a pojí se pak s genitivem nebo ná
městkou přivlastňovací; znamenát

amicus, familiaris přátelský, příznivý i přítel
inimicus nepřátelskýi nepřítel

1) 1. Básníci a za jich příkladem i pozd. prosaikové pojí slovesa složená
s dat. měrou daleko rozsáhlejší (srov. str. 20. p. č.); tak čteme: 'adnare insulae
(klas. adnare ad insulam), accidere auribus (klas. ad aures), adhaerere sagxis
(klas. ad sara), appellere navem terrae (ki. ad terram); podob tnesse 72%atď.

2. Zvláště často naskýtá se v mluvě básn. dativ u sloves znamenajících
nějaký styk ať přátelský af nepřátelský, a to jak složených tak prostých (dativ
stykový, dat. sociativus): concurrere hosta, se miscere viris, humano capiti
cervicemeguinam Vungere,frigida pugnabant calidis a pod.; srov. řec. Oueiv
TiVi, UbyVVGDOL TVYL, UAYEGÍŘOL TUVL,

2) O induor vestem, indutus vestem u básn. viz st. 18. p. č.
*) Básn. též idem (řec. O ovrog tv, d.stykový): Invitum gui servai, idem

facit oceidenti (— idem ouod occidens, údem atgue occidens, ac st occidat). Proti
vůli kdo koho živí, činí totéž, co jeho ubiječ, t. jedná rovněž, jakoby jej ubíjel
(vl. jedná stejně s jeho ubiječem).
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fnitimus pohraničný 1 soused
conírarius protivný i protiva
similis podobný i (věrná) podoba, obraz
dissimilis nepodobný i (pravý) opak.

Tudíž: Amicissimus (familiarissimus) Ciceroni nebo Cicero
nis, mihi n. meus; inimicisstimus mihi n. meus; finitimus Belgis n.
Belgarum. Omnis voluptas honestati est contraria (jest protivna,
odporna, odporuje); ale huius virtutis contraria est vitiositas (pro
tivou jest). O soše lze říci: corpus illud non est, sed simile Corporis
(věrná těla podoba); ale canis similis lupo. Multi sunt similes Ho
měro, ale Homeri similis nemo.

Avšak vždycky praví se jen: meli, fui, nostri similis a veri
Similis.

2. Adjektiva přátelského nebo nepřátelského smýšlení j. gra
tus vděčný, ingratfus nevděčný, amicus a pod. mívají osobu, ke
které takové smýšlení se jeví, též v akkus. s předl. erga (ve smysle
přátelském), adversus a in (ve smysle přátelském i nepřátelském):
gratus in (erga) deos, amicus in (érga) te animus, impius adver
Sus deos.

3.K jakému účelu něco užitečno, potřebno a vhodno jest, vy
náší se při adjektivech učžilis(inutilis), necessarius, aptus, idoneus
a pod. akkusativem s předl. ad: res ad bellum utiles; locus ad insi
dias aptus, ad pugnam idoneus.

4.Propior a proximus pojí se též s akkus. (jako předl. prope,
S. 179): propior, proximus urbem. Ubii fuerunt proximi Rhěnum.

II. O dativě předmětu nepřímého.

1. 0 dativě prospěchovém.

S. 242. 1. Dativ prospěchový (commodi a incommodi) klade
se na ot. komu? pro koho? a vyslovuje se jím předmět (nejčastěii
osoba), jemuž na prospěch nebo neprospěch něco se děje nebo jest.

Homonon sibi soli naťtusest, sed patriae, sed suis.
Domusdominis aedificataest, nonmuribus. Nonscholue,
sed vitae discimus.

2. Tento dativ bývá při některých slovesech, která v jiném
významě mívají akkusativ nebo pád s předložkou. Jsou to slovesa:
timere; cavere; consulere, providere, prospicere; temperare a mo

derari.timeoalicuibojímseoněkoho| timeoaliguembojímseněkoho
($. 222, a)

též fimeo de aligua re mám obavu strany něčeho
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caveoalicuipečujioněkoho© |caveoaliguemn.abaliguova
ruji se někoho ($. 222, a)

též cáveo de re aligua ziednávám záruku (sobě nebo někomu
jinému) Strany něčeho

consulo dlicui starám se consulo aliguem táži se někohoprospicioalicuiokoho| | oradu(Š.228,2)
provideo alicui rei n. oč | consulo in aliguem crudeliter

nakládám s někým krutě
prospicio tempestatem futuram

1 předvídám
| provideo frumentum exercitui
1 obstarávám, opatřuji

též provideo de frumento činím opatření strany obilí
temvero hostibus = parco ho- | tempero calorem zmirňuji, rem

stibus (8. 238) publicam říďím
| tempero ab iniuria zdržuji Se

-= O | křivdymoderor irae míru ukládáir ' "oderor navem, animos ovlá
hněvu, krotím hněv dám, řídím.

Caesar Labieno vehementertimuit.De ČCarthágine
vereri non ante desinam, guam illam excisam esse cognovero (dí
Kato). Consulescavere debent securitati publicae. Trě
veri obsidibus(abl.) de pecunia cavent. De agris foedere
cautum est. Caesar hortatus est milites, ut gloriae pariter ac
praedae consulerent.Afhéniensesoraculum consuluerunt,
guid.de rebus suis facerení.Caesar rei frumentfariae prospi
ciendumesse existimavit.Magnas prospexi tempestates.
Cibariis parum diligenterprovisum est. Frumentu n (n
hiemem dux non providit. De com meatu satis provisum esf.
Caesardnimoet orationi moderatusest. Maioresnostrirem
publicam optimis institutis legibusgue temperaverunt. Caesar
provideratHelvetiosab iniuria et maleficio temperufuros
non esse.

Poznam. 1. S dativem prospěchovým příbuzný jest dativ
účasti (d. ethicus) a dativ zřetelový (d. relationis).

Dativem účasti mihi, tibi, nobis, vobis vyjadřuje se osoba. jež
s údivem, starostlivostí n. nevolí projevuje účast na ději; klade
se při zvolání nebo v otázce: Hic mihi guisauam misericordiam
nominat! (volá Kato mluvě proti spoluvinníkům Katilinovým).
Ouid mihi Celsus agit? Tu mihi istius audaciam defendis?

Dativem zřetelovým vyjadřuje se. předmět, pro nějž nebo
vzhledem k němuž platnost má, co še větou vyslovuje: Homo sa
piens solus mi hi liber est (pro mne, po mém soudu, v mých očích).
T ibi purgatus esse volo. "Vakvyskýtají se participia, běží-li

Kořínek, Lat mluvnice, I VIII vyd. 3
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o udání poměrů místních: Gomphi est oppidum primum Thessaliae
venientibus ab Epiro (pro ty, vzhledem k těm, kteří přičhá=
zejí.) Hercyniae silvae latitudo novem dierum iter expedito
(pro dobrého chodce) patet.“)

2. Ouid tibi vis? Co zamýšlíš? Ouid sibi vult haec oratio?
Co znamená tato řeč?

Ouis me vult? Kdo se mnou chce mluviti? Si guid me vis, te
ad me venire oportef.

2. 0 dativě původovém.

S. 243. Dativ původový (d. auctoris) bývá u gerundiva
a vyjadřuje se jím osoba, které jest co konati (SŠ.133, 2).

Omnibus moriendum est. Virtus tibi laudanda est. Cu
piditas pecuniae tibi fugienda est.

Poznam.1. Někdy klade se dativ původový místo abl. s předl,
ab ipřijiných passivných tvarech, zvláště při časích participiem
perr. passívi opsaných.

Cui non sunt auditae Děmosthenisvigiliae? Honesta bonis
viris, non occulta guaeruntur.)

2.Rozlišuj: res mihi probatur něco se mi líbí a res a me
probatur něco se ode mne za dobré uznává.

3. 0 dativěpřivlastňovacím.

S.244.1. Dativ přivlastňovací (d. possessivus) bývá, jako
v starší češtině, při slovese esse: sunt můihi libri, est mi hi spes.
Nonidemsemper floribus color est.

Poznam. Ovšem lze říci také správně: žabeo libros, habeo
spem; avšak vždycky jen: in metu sum, in sollicitudine sum.

2. Zvláště také vyskýtá se dativ tento Ssesse na označení
vzájemného poměru mezi dvěmaosobami:esf mihi tecum
amicitia, consuetudo, hospitium, contentio, confroversia; esť mihi
res cum aliguo mám s někým činiti.

1) Dativ zřetelový naskýtá se častěji od doby Liviovy: locus, gui nunc sae
ptus descendenitibus inter duos lucos est. A naskytují se takto i participia
vedená od sloves soudu, poznání a jiných: 1%universum aestimanti apud Ger
manos plus penes peditem roboris erať (Srov. řec. ononoúvr, Gnonovuévo). Též
u básníků: esturbe egress1s tumulus; guaerenti nulla ad speluncamsignaferebant.

Sem náleží též z řečtiny přijatá fráze: mthi est aliguid volenti, cupti
enti jest, děje se něco po mém přání, po mé chuti řec. Bovlonévo, údovéva
poí zi čori (klas. aliguid míht gratum, optabile, ovtatum est).

2) Dativ původový při passivu vůbec vyskýtá se častěji u básníkův a Tac.
Sersberis Vario fortis et hostium victor. Terra acri guondam regnata Lycurgo,
Nudlas Germanorumpopulis urbes habitari notum est.
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Themistocles ad Admětum confugit, cum guo ei hospitium
erat. Intellegebant Lacedaemonii de principatu sibi cum Afhé
niensibus certamen fore.

3. Při frázi: esť mihi nomen (cognomen) bývá jméno vlastní
buď v nominativě buď srovnává se s mihi a vynáší se dativem
(připodobení pádů). Mihi nomen est Felix n. mihi Felicii no
men est = Felix appellor.

2 WA Jinak vynáší se jméno vlastní při slově nomen genitivem: no
men Feiicis habere,accipere.

Vazby slovesaesse s dat. neužívá se:
a) naznačují-lí se vlastnosti duševní nebo tělesné, které při

někotnjsou: In CČaesaremagna fuit clementia. Caesar magnae fuit
clementiae n. magna fuitf clementiá. Agěsiláus statura fuit humili.

b) má-li se vyjádřiti »do sebe míti, v sobě držeti, obsaho
vati«: Habet haec res difficultatem. Haec oratio habet tres partes.
Asia habeť multas urbes = in Asia sunt mulíae urbes.

c) je-li důraz na majetníku, nikoli na majetku: Libri sunt
patris, non Tilii knihy jsou otcovy, nikoli synovy = náležejí
otci, nikoli synovi, avšak: patri sunt hbri otec má knihy.

HI. O dativě účelovém.

S. 245. Dativ účelový (d. finalis) klade se na otázku nač?
k čemu? Vyiadřuje se toliko odtažitý mi imény podstatnými
a bývá často spojen s dativem osobným (dvojí dutiv). Dativ úče
lový klade se jako doplněk:

1. při esse býti nač, býti s něčím, k čemu: aliguid est docu
mento, aliguid mihi curae est, dolori, detrimento, dedecori, oneři,
ornamento, usui (utilitati, emolumento, nikoli commodo), laudi,
honori, saluti atd.; též aliguid milhicordi est leží mi něco na srdci,
jest mi milo.

Nimiafiduciamagnae calarmitati soletesse.agno
malo est hominibus avaritia. Gallis brevitas Romanorum con
temnptui fuif. Ariovistus amicitiam populi Romani sibiíor na
merto et praesidio, nen detfrimenífo esseoporteredixit.
Galli omnia, cuadevivis Cord fuisse arbitrabuntur, ii ignem in
ferebant. Cui bon o? komu jest to k dobru? na prospěch? (rčení
soudní).
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Poznam. 1.Usui, odio, invidiae sum zastupuje passivum slo
ves ufi, odisse, invidere. Tyrannus odio est. Magnae divitiae in
vidiae suní (nebo magnis divitiis invidetur, S. 237, 2).

2.K dat. účelovému nemůže přistoupiti ani genitiv ani adjek
tivum nebo possessivum vyjma adjektiva, kterými nějaký stupeň
se znamená, jako magnus: aliguid míihi est magnae, maiori, ma
ximae curde.

2. při dare, tribuere klásti, vykládati někomu něco zač n. nač.
do (duco) tibi laudi aliguid vykládám ti něco za chválu
do tibi aliguid vitio, culpae, cri- kladu ti něco za chybu, za vinu,

mini za zločin (viním tě z něčeho)
tribuo tibi aliguid ignaviae, su- vykládám (přičítám) ti něco za

perbiae zbabělost, za přepych.
Vitio mihi dant, guod mortem hominis necessarii graviter

fero. Epaminondas in iudicio nihil eorum negavit, guae adversarii
crimini dabaní. Timoleon de vehiculo in contione guae vide
bantur dixit; negue hoc li guisguamtribuebat superbiae.

3. v jednotlivých rčeních:auxilio(subsidio)arcessere,mif-© napomoczavolati,poslati,přijíti
tere, venire

praesidio miftere, relinguere na ochranu poslati, zůstaviti
muneri dare, mittere, accipere darem dáti, poslati, obdržeti
colloguio- diem, locum dicere, K rozmluvě den, místo určiti

constituere
castris, domicilio locum deligere pro tábor, pro bydliště místo

zvoliti.
Eguitatui, guem Haeduí au xilio Caesari miserant, Dumno

rix praeerat. Důtis, priusguam Lacedaemoniisubsidio venirent,
dimicare utile arbitrabatur. Caesar guingue cohorte: castris prac
sidio“) religuit.

Poznam. 1. Sem náležejí ještě rčení: receptui cano troubím
ke zpátečnímu odchodu, diem indutiis peto žádám na den za pří
měří, habeo aliguid religioni dělám si z čeho svědomí a pod.

2. Jinak vyjadřuje se účel předložkou ad, nebo užije se jiné
vazby.

Caesar tres horas exercitui ad guietem dedit; signum
proelii (profectionis) dedit;eguitessuae custodiae
causa secumhabuit>)

1) na ochranu táboru; v lat. nemohlo by se říci praestdio castrorum dle
1, P. 2.

2) 1. Dativ účelový naskýtá se u básn. a pozd. prosaiků častěji tam, kde
V prose užívá se akkus. s předl. ad: bello antmos accendit (= ad bellum); iu
vandis animis natumpoéma(Z ad tuvandosanimos);incessititinertet proelio
Jfactumest senatus consultumultioní iucta et securitati.
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O genitivě.

S. 246. I. Genitivem vyjadřuje se určení pojmu jmenného
a jest tedy genitiv přede vším pádem přívlastku. Podle
zvláštního významu, jejž mají genitivy ve spojení se svým jmé
nem, rozeznáváme:

1. gen. přivlastňovací (domus Ciceronis); bývá i podřadným
doplňkem (haec domus est Ciceronis);

2. gen. dějového podmětu a předmětu (Athénienstum odium
fyrannorum, appetens gloriae, cupidus auri);

3. gen. vlastnosti (vir magní ingenii); bývá i podř. doplňkem
(hic vír esť magni ingenii);

4. gen. ceny (magní úestimo, sum); jest toliko odrůdou do
plůkového genitivu vlastnosti;

5. gen. vysvětlovací (vox voluptatis);
6. gen. celkový (modius tritici, tantum laboris, maior fra

trum).
II. Také na slovesech jako předmět bývá závislým

genitiv; avšak i tento genitiv je vlastně určením pojmu jmenného,
který ve slovese tkví nebo byl vypuštěn (obliviscor beneficii =
oblivio Deneficii me capit, taedet me vitae = taedium vitae me
capit: genitivy dějového předmětu; proditionis accusare aliguem
= proditionis crimine accusare aliguem: gen. vysvětlovací).

Poznam. Jen zřídka bývá přívlastek vyjádřen jiným pádem
(při substantivech slovesných): obtemperatio legibus (srovn. S.
292, 1. P. 2). © abl. vlastnosti v přívlastku v. Š. 252. O pádech
předložkových v přívlastku v. Š. 318.

u,
I. O genitivě při jménech.

1. 0 genitivěpřivlastňovacím.

S. 247.1. Genitiv přivlastňovací (gen. possessivus) značí
vlastníka: domusČCiceronis, castra hostium (v češt.
adjekt. dle S. 209).

V širším smysle značí genit. přivlastňovací i původce
nebo příčinu: oratio Čiceronis řeč Čiceronova t. řeč, jíž

2. Básníci vyjadřují dátivem též určení místa na ot. kam? jako: multos
demittimus UÚrco, it clamor caelo, spoha conmiciunttgní, terrae procumbere;
fucilis descensus Averno; též u Caes.: Romamnis de muro manus tendebant (vedle
toho: ad Romános). Dativ tento nemá nikdy přívlastku.
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původce jest Čicero, řeč Ciceronem sepsaná nebo jím přednesená;
calamitas belli škoda válečná t. škoda, jíž příčinou jest válka,
škoda válkou způsobená.

Poznam. Ve výrazech: ad Vestae, ad lovis Statoris vypuštěno
podstatné jm. femplum.“)

2. Osobná náměstka nevytvořuje genit. possessiv
ného; místo toho užívá se (jako v češt.) náměstek possessivných:
domus mea, fua, nostra, vestra, zvratně sua, jinak eius, earum,

Pamatuj na rozdíl od češtiny: ned ipsius operá, nosírá ipso
rum opera přičiněním mne samého, přičiněním nás samých n.
vlastním mým, viastním naším přičiněním; podob. mea unius opera,
nostra duorum (paucorum) opera.

Ale ve spojení s gen. omnium říká se jen omnium nostrum
(vestrum). Patria est communis parens oinnium nostrum.

Poznam. Praví se: mea ipsius opera, nostra ipsorum opera
vicistis; ale klade se nominativ náměstky ipse, jakmile ji možno
vztahovati K podmětu: znea ipse virfute vici, nostra ipsi virtute vi
cimus (8. 215, P. 2).

S. 248.1. Gen. přivlastňovacívyjadřuje jha ěK při slovesech esse, fieri (videri) a přislovesech znamenajících za fo po
kládati.

Haecdomusest CČiceronis. Omniavictoris suní, fiunt,
putantur. Omnia, guae mulieris fueruní, viri fiuní dofis no
mine (u Gallů).Naves ducentae erant Athéniensium (u Arte
misia).Dumnorixliberumet liberae civitatis se esse cla
mitavít.

Poznam. Aliguid lu cri facere činiti sobě zisk z něčeho, ali
ouiddicionis (potestatis) suae facerepodrobitisi něco.

2. Zvláště klade se doplňkový gen. přivlastňovací, kde
v češt. se říká: jesť vlastnost, zvláštnost, povaha, věc, úloha, po
vinnost, znamení, důkaz a pod. Často lze takový genitiv přeložiti:
sluší na koho, připadá na koho, náleží někomu, jeví něco, svědči
o něčem, vymáhá něčeho, musím, mám, mohu a pod.

Discipuli est magistrooboedire.Virorum fortium
est dolorempati. Cuiusvis hominis esťerrare. Non est sú
pientis dicere: non putfavi.Termnporicedere semper sapientis
est habitum.Fortis animi et Constantis est nonpertur
bari in rebus asperis. In navigando tempestati obsegui artis est.

1) Básn. Atar Odi (— Otlei filius), Hectoris Andromache (zz Hecioris
vomux). U Cic. zřídka: Caecilia Metelli (— Metelli filša).

VNO
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Stilusdicendimagister,sed multi sudoris est. Res erat mul
tae operae ac laboris. Čaesar,guidsui consilii sit,
ostendil.

Poznam. Vedle stulti n. stultitiae est dicere praví se též: stul
fum nebo stultitia est dicere; při jednovýchodných adjektivech ne
utra se neužívá: Ssapientisn. sapientiae n. sapientia est dičere (čes.
pošetilé, moudré jest říkati).

Místo genitivu náměstek osobných užívá se i tu náměstek
possessivných. Haec domus mea est. Meum (tuum, nostrum, ve
strum) est magistro oboedire.

S. 249.1. K přivlastňovacímu genit. přistupují někdy adjek
tiva: proprius vlastní, communis společný, sacer zasvěcený;
v češtině bývá při těchto adiektivech dativ.

Viri propria maxime est fortiftudo.Proprium est stulti
tiae aliorum vitia černere, suorum oblivisci. Čaelum omnium
hominum communeest. Insula deorum sacra (= dis con
secrata).

2. ČCommunispojí se někdy i s dat.: mors omni aetati
commurus; pravidelně ve rčení: commune est milů aliguid cum
aliguo. Omnia mihi cum amicis conimunia sunt.

Srov. communicare gloriam cim aliguo sdíleti se S někým
o slávu, comm. consililum cum aliguo svěřiti se někomu s úmyslem.

2. O genitivědějového podmětu a předmětu.

S. 250.1. Genit. dějového podmětu (gen. subiectivus) a dějo
vého předmětu (gen. obiectivus) klade se při substantivech s vý
znamem dějový m, a znamená g. subiectivus podmět, od něhož
děj vychází: Afhéniensium odium (Athenienses oderaní), g. obiecti
vus pak předmět, k němuž se děj odnáší: odium tyrannorum (ode
raní tyrannos). .

Oba tyto genitivy slovně ničím od sebe se neliší a rozeznávají
se teprve z řeči spojité. Změníme-li řídící podstatné jméno
v příslušné sloveso rodu činného, změní se genitiv dějového pod
mětu v nominativ podmětu toho slovesa, genitiv dějového před
mětu v pád předmětový, kterého sloveso vyžaduje: amor Dei jest
a) láska božít. j. láska, kterou má Bůh: Deus amat; b) láska k Bohu
t. j. láska, kterou máme k Bohu: Deum amamus.

2. Latinský genit. dějového předmětu vyjadřujeme v češt.
buď také genitivem nebo častěji pádem předložkovým.



40 O pádech: Genitiv.

liberator patriae osvoboditel vlasti (libero patriam)
expugnatio urbis dobytí města (expugno urbem)
victor hostium vítěz nad nepřáteli (vinco hostes)
timor hostium strach z nepřátel (fimeo hostes)spesvictoriaenadějevevítězství| (sperovictoriam)studiumlitterarumzabývánísevědami| (studeolitteris)memoriamortuorum© Vzpomínkanaze-(meminimortuorum)

mřelé
poena sceleris trest za zločin (punio scelus)
desiderium patriae. touha po vlasti (desidero patriam).

Podobně: fuga hostium, cupiditas gloriae, dolor iniuriae, iudi
ctum pulchritudinis, curatio Corporis, remedium doloris atd.

Ouam multíosdiviní supplicii metus u scelere revo
cavit!Perfugiumvideturomnium laborum eť sollicitu
dinum esse somnus.Iniuriarum remediumest oblivio.

Poznam. 1. Místo huius rei dolor bolest nad tím, huius rei me
fus strach z toho a pod. praví se obyčejně: Ric dolor, hic metus.
Adversus Gallos male pugnatum est: gu o metu Italia omůis con
tremuií.

2. Substantiva přátelského nebo nepřátelského smýšlení i
amor, pietas, odium a pod. mívají osobu, ke které takové smýšlení
se jeví, též v akkus. s předl. erga nebo in (srov. 8. 241, P. 2): amor
in (erga) parentes, pietas erga deos, odium in Romanos; avšak jen:
amor litterarum.

Často bývá pád předložkový mezi přívlastkovým adjektivem
(genitivem) a substantivem: meus in te amor, Divifiaci summum in
populum Romanum studium.

3. Místo subjektivnéhogenit. osobných náměstek užívá se
i tu náměstek possessivných: anor meus, fuus, noster, vester,
zvratně suus, jinak eius, eorum, earum. Pročež jsou genitivy met,
fui, nostri, vestri, sui výhradně jen genitivy objektivné: memoriu
mei, tui, nostri, vestri, fiducia sui sebedůvěra, potentia sui sebe
vláda.

Ve spojení s omnium říká se i tu vždy: omnium nostrum,
omnium vestrum fiducia důvěra k nám (vám) všem.

S. 251. Gen. obiectivus klade se i při participiích praesentis,
označuje-li se jimi nějaká stálá vlastnost, jakož i při adjektívech
znamenajících

zádost, znalost, pamětlivost,
účastenství, moc a plnost anebo ielich protivu.
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Cupidus, avidus gloriae
studiosus eloguentiae
peritus, prudens (imperitus, im

prudens) rei militaris
ignarus loci
conscius culpae
insuetus laboris
memor (immemor) beneficii
particeps(expers) rationis
Compos mentis
plenus consilii
epistula inops, inanis verborum *)

Ž participií pamatuji hlavně:
appetens gloriae
patriae amans (amantior, amuň

tissimus)
verifatis diligens
laboris patiens, fugiens

Genitiv. 4t

žádostiv slávy (cupio gloriam)
pilen výmluvnosti
zkušen, zběhlý (nezkušen, ne

zběhlý) ve vojenství
neznalý místa
vědom viny
nezvyklý práci
pamětliv (nepamětliv) dobrodiní
účasten (neúčasten) rozumu
mocen rozumu, při smyslech
pln rozvahy
list chudý slovy.

žádostiv slávy (appeto gloriam)
vlasti milovný

pravdy milovný
vytrvalý v práci, vyhýbající se

práci.
Themistoclesperitissimosbelli navalis fecit Athčěnienses.

Fiannibalmemor pristinaruwum virtutum venenumsumpsit.
Solus est homo ex tot animanliumgeneribus rationis particeps.
bestiae rationis et orationis sunťexpertes.Mardoniuset
manu fortis eť consilii plenus erat. Rozlišuj: conscius coniura
fionis a Conscius sibi est culpae.

3. 0 genitivě (a ablativě) vlastnosti.

S. 252. Genitiv vlastnosti (gen. gualitátis) značí vlastnost na
ot. jaký? a bývá vždy opatřen přívlastkem; srov. čes. člověk do
brého srdce. Vlastnost značívá se v lat.“též ablativem vlastnosti
(abl. gualitatis) rovněž přívlastkem opatřeným.

1. Jen genitiv se klade, označuje-li se vlastnost dle počtu
(se jménemčíselným),pak dle váhy, ceny nebo druhu:

') 1. Básníci a pozd. prosaikové kladou genit. u mnohých jiných adjektiv,
která mají příbuzný význam s adjektivy nahoře uvedenými: expertus belli, díves
pecoris, pauper bonorum, fecundus culpae, ager frugum fertilis, profugus vegní,
tenat propositi atd.

2. Genitiv bývá ještě u jiných adjektiv a znamená, vzhledem k čemu plati
vlastnost adjektivem vyjádřemá (gen. vztahový, relationis): fessus rerum unaven
trampotami, lucus laetisstmus umbrae háj přeutěšený stínem; integer vitae scele
risguc purus, incertus consiliů; anxius animi, lactus animi (antmi může býti též
tvar lokálný; srov. Ciceronovo animi pendere, plur. antmis pendere).
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puer novem annorum (devítiletý), exsilium decem annorum, cibaria
trium mensium, ifer unius diei (bidui), fossa guindecim pedum

saxa magni ponderis, res magni momenti (důležitá)
res nullius pretii, praedium magnae pecuniae
homines ordinis senatorii, res eius modi (taková), huius generis

difficultates.

2. Genitiv aneb ablativ se klade, je-li přívlastkem adjektivum
označující stupeň vlastnosti (obyč. duševní), jako magnus, tan
tus, maximus, summus: vir magni ingenii nebo magno ingenio člo
věk nadaný, vtipný (= ingeniosus).

Podob.: vir fortis et magnae auctoritatis, homo magnae con
stantiae, summae potenfiae; vir magna prudentia, maximo consilio,
summa industria, sununa virfute et humanifate adulescens.

3. Ve všech ostatních případech dává se přednost ablativu
vlastnosti: filius puerili aetate, flumen difřicili transitu ripisaue
praeruptis.

Vždycky klade se ablat., označují-li se vlastnosti těla nebo
jeho částí, nebo je-li přívlastkemgenitiv nebo náměstka.
Agčsilčusstatu ra fuit humiti et c o r pore exiguo.Britanní sunt
c apillo promisso. Uri sunt figura tau ri (srov. S. 231, 2, P. 3).
Desidero filiam gna pietate, gu o ingenio! (Cicero).

S. 253.Jak genitiv, tak i abl. vlastnosti klade se jako dopl
něk slovesa esse.

Senonumcivitas erat ma gnae inter Gallos auctoritfáa
tis. Virtustantarum virium est, ut se ipsa tueatur.Classis
Xerxismille et ducentarum navium longarum Íuit
(čítalo, páčilo se na).

Senonumcivitaserat magna inter Gallosauctoritate.
Ciceromagna fuit eloguentia. Alcibiade3erat ea saga
citate, ut decipi non pDosset.

Poznam. Řidčeji bývá genit. nebo abl. vlastnosti doplňkem
sloves jiných.

Tyrannis Dionysiimagnarum opum putadatur. Allobro
ges nondum bono animo in populum Romanum videbanfur. Boi
egregia virtfute eranícognili.

4. O0genitivě a (ablativě) ceny.

©. 254, Odrůdou doplňkového genitivu vlastnosti jest genit.
ceny (g. pretii). Klade se při slovesech:
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ěstimare, facere, putare ceniti co, vážiti Si čeho,
esse (fieri) míti cenu, býti zač, státi zač

naotázku jak vysoko něco cením, jak velice si něčeho vážím, jakou
cenu mám, zač jsem, stojím.

Genitivy takové jsou:
magni, pluris, plurimi,
parvi, minoris, minimi,
aguanti, tanti, nihili.

Vyjadřuje-lise cena substantivem, klade se ablativus
pretii.

Děmosthenem ma g ni aestimo. Datames tnvidiam aulicorum
(dvořanů) excepit, guod illum unum pluris guam se omnes fieri
videbant. Mea mihi conscientia pluris est guam omnium sermo.
Parvi sunt foris arma, nisi est consiliumdomi. Ouanti est
aestimanda virfus, guae nec naufragio nec incendic amittitur!
Ouanti guisgueamicos facit, tanti fiťab amicis.Cupidinemillum| (sochuAmorovů)Verresdenuriis
guadringentis putavit(cenil,odhadlna. .) Lisguingua
ginta talentis aestimataest (byiaodhadnuta).

Poznam. Obyčejně se praví: pro nihilo putare, ducere, habere
nic si nevážiti, za nic nepokládati, pro nihilo esse za nic nestáti;
nebo též nullo loco, nullo in numero putare, esse, haberi (srov. S. 212,
P. 3. a 8. 213, P. 3).

S. 255.Ablat. ceny (abl. prefii) klade se při slovesech koupě
a prodeje:kupovati| emere,redimere,

prodávati vendere (pass. věn-ire. S. 165).
státi co consiare, stare, esse

a podobných na otázku: jak draze se co kupuje, prodává atd.
Ablativy takovými bývají buď substantiva buď adjektiva nebo

náměstky středn. rodu; avšak tvary komparativné a tázací proná
šejí se vždycky genitivem ceny:

magno, pluris, plurimo,
parvo, minoris, minimo,
guanti, tanti, zilo.

Multosanguineetvulneribus Poenisvictoriastetit.
Eriphýla au r o vitam viri vendidit. M. Sétus in caritate ass e mo
dium frumenti populodedit. Viginti talentis unaiu orati
onem Isocrates vendidit. Parvo fames constat, ma £ no fasti



44 O pádech: Genitiv

dium. Venditori expedit rem venire aguamplurim o. Věndo meum
non pluriS guam alii, fortasse etiam minoris. Emi hortum
tanti, guaníti volui.

5. O0genitivěvysvětlovacím.

S. 256. Genitiv vysvětlovací n. omezovací (g. explicativus, de
finitivus) omezuje a tím vysvětluje širší pojem vyjádřený řídicím
jménem podstatným.
vox voluptatis slovo »rozkoš«
nomen carendi slovo »postrádati«
virtus continentiae ctnost zdrželivosti
poena morftis trest smrti
copiae eguifatus peditatusgue zástupy jezdecké a pěší
bona laudis et gloriae jmění, jež záleží v ctnosti a slávě
portus Piraei přístav Piraejský.

Avšak: urbs Roma, flumen Rhěnus, Taurus mons! *)
S. 257. Genitiv vysvětlovací klade se též před ablativy causa

(za příčinou) a gratia (k vůli), jichž jako předložky se užívá: hono
ris causa, hominum gratia; jakož i při nesklonném instar (S. 47).

Avšak: med, tua, nostra, vestra causa mně k vůli, tobě k vůli
atd. Rovněž: mea unius causa, nostra ipsorum causa atd. Sua causa
jest zvratné:: Ouis esť, gui faciat nihil nisi sua causa? jinak: eius,
eorum, earum causa.

Poznam. Exempli causa (gratia) klade se se slovesy afferre,
proferre, nominare a pod. = uvésti něco na příklad; ve smyslu na

šeho »jako, jako na příklad« klade se v lat. uf, sicut, velut; v. S. 403,P. 5.

6. O genitivě celkovém.

S. 258. Gen. celkový (gen. partitivus) značí celek, z něhož se
nějaký díl béře. V češtině vyjadřuje se jednak též genitivem jednak
předložkovým pádem (z, mezi).

A. Gen. celkový klade se při podstatných jménech značicích
určitou nebo neurčitou část celku (a při milia $. 81, 5).
modius (měřice) tritici multitudo hominum
poculum viní religuiae copiarum
grande pondus auri melior pars nostrum, Vestrum

(Š. 87. P. 1.)
magna vis, magnaCopia, magnus numerus frumenti.

1) Básn. urbs Patavi (Z urbs Patovium).
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Poznam. Praví se: melior pars nostrů minteriit lepší část
z nás, z našich lidí. Naproti tomu znamená: melior pars nostri
interiit lepší naše část, lepší část naší bytosti t. duch; nostri jest
tu genitiv od substantivně užívaného nostrum (= naše bytost).

S. 259. B. S genitivem celkovým spojují se substantivně kla
dená pronomina a číslová adjektiva rodu středn. (avšak jen v no
minativě nebo bezpředložkovém akkus.), iakož i substantivně kla
dená příslovce safis a parum (v týchž pádech).
tantum, aguantum, aliguantum, > religuum a nimium,
multum, plus, plurimum, | hoc, idem, illud, id,
nihil, minus, minimum, 1 auidauid, aliguid, guod a guid.

tantum laboris tolik práce
multum laboris mnoho práce
plus virium více sil
plurimum studii velmi mnoho horlivosti
nihil praemil žádná odměna
religuum vitae ostatek života
sceleris nimium příliš mnoho zločinnosti
hoc solacii tato útěcha
alguid temporis něco času, nějaký čas
guid causae est? jaká jest příčina?
safis ftemporis dosti času
parum roboris málo síly ').

Pamatuj, že se praví vždycky:
magnae (maiores, maximae) co- mnoho (více, velmi mnoho) voj

piae ska
magna (maior, tanta) pecunia mnoho (více, tolik) peněz.

Poznam. 1. Při jménechsrostitý ch klade se místo pouhého
satis častěji safis magnus, satis multfus: satis magnae copiae, satis
magna pecunia, satis multi milites; vždvcky.po předložce: cum
safis magna pecunia veníí.

2. Při vytčených svrchu slovech vyskýtá se i gen. středního
rodu zpodstatnělých adjektiv 2. deklinace: aliguid (nihi) novi něco
(nic) nového; vedle toho také: aliguid (nihil) novum.

Avšak vždyckyse praví jen: nihil aliud, nihil dignum viro (na
adjektivě závisí pád), aliguid memorabile, nihil memorabile (adjek
tivum 3. deklinace); rovněž: nihil memorabile ac novum, nihil no
vum ac memorabile.

1) Užívání celkového genitivu při náměstkách a adjektivech středn. rodu,
a to jednočetných i mnohočetných, jest u básn. a pozd. prosaiků velmi rozsáhlé:
ad id inopiae ventum est, in multum dtei, extremo aestatis (klas. extremů uestate).
Im v'edio aedium, ad sunimum montis, sub obscurum moctis, per adversu monttum,
occulta saltuum, humi avido atgue arenoso (Caes. m occultis ac reconditis templi).
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3. Celkovýgenitivvyskýtá se při některých adverbiích
místa; zvláště pamatujme rčení: ubi ferrarum? kde na světě? ubi
cungue gentium, hic loci. Ubinam gentium sumus? V kterém koutě
světa to jsme?

Avšak: tak daleko dospěl ve svém nerozumu = ad eam
(tantam) amentiam nebo fantum amentič processit.“)

S. 260. C. Genitiv celkový bývá konečně při komparativech
a superlativech,“) a při řadových číslovkách a náměstkách (zvláště
tázacích a neurčitých).
maior fratrum . alter discipulorum
maximus fratrum | guisguis discipulorum
primus (princeps) omnium uter discipulorum?
tertius discipulorum guis nosírum, vesírum, eorum?
multi discipulorum nemo nosírum atd.

Poznam. 1. Utergue — oba (8. 95, 1) klade se jako v češt.
adjektivně: ufergue frater mortuus est.

Avšak praví se na rozdíl od češtiny: nostrum utfergue = my
oba, véstrum ufergue = vy oba, eorum utergue = oni oba, horum
utergue = tito oba. auorum utergue ==kteřížto oba.

2. Při rozlučovacích výrazech alter-alter (o dvou), alii-alii
(o několika), pars-pars a pod. bývá v lat. celek, který se rozlučuje,
buď v témž pádě jako výraz roziučovací buď v genitivě celkovém.

Duo consules (z obou konsulů) alter morbo, alter ferro
periit. Milites (z vojínů) alii resistuní, alii fugiunt. Capti ab
luguriha pars in carcerem acti, pars bestiis obiecti sunt. Nebo:
Consulum alier-alter.Militum alil-alii.Avšakjen: horum
(auoru m) alter-alter, alii-alii.

3. Místo genitivu celkového kladou se též předložky. ex, de,
inter: fortissimi ex Gallis, guidam ex amicis, fidelissimus de servis,
pauci de nostris; inter klade se jen při superlativech a slovech su
perlativného významu (jako princeps).

Z pravidla klade se předložka:
a) je-li celek vyjádřen substantivem jednočtu nebo číslov

kou bez substantiva: guis ex populo; guoscungue adiit ex civitate;
Solon sapientissimus fuií ex septem;

b) je-li díl vyjádřen základnou číslovkou: septuaginta de
nostris caduní.

4.Vždycky se praví unus ex, de: unus ex filiis; avšak guo
rum uúnus-alter-tertius (srov. P. 2). Gallia est omnis divisa in partes
íres, duarum unam incolaní Belgae, aliam Aguitáňi, tertiiam Galii.

1) Teprve v pozd. prose též: eo amentiae processit (progressus est),
2) U básn. a později v prose i při positivech: samete deorum, expediii

mdibumM.
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5.Pozoruj rozdíl: znulti milifes mnoho vojínů a multi militum
mnozí z vojínů, hostes sexaginta cecideruní šedesát nepřátel a ex
hostibus sexaginta ceciderunt šedesát z nepřátel a pod.

T. j. ani genitiv partitivný ani pád předložkovýse neklade,
nevytýká-li se protiva celku k částem; protož i: nos sumus guin
gue nás je pět, nos sumus multi, pauci nás jest mnoho, málo, guof
vos estis? kolik je vás? amici, guos habeo multos přátelé, jichž
mám mnoho.

HH.O genitivě při slovesech.

1. Verba memoriae.

S. 261.Pri slovesech mmeriruisse, reminisci býti pamětliv, pa
matovati, vzpomínati a obliviscizapomínati klade se genitiv osoby
a genitiv nebo akkusativ věci.“)

O rex, mementoAthěniensium! Obliviscereiniuria
rum, beneficiorum mementonebo obliviscereiniurias,
beneficia memento!Avšakjen: hoc, id, illud, omnia,
multa,praeterita memir,obliviscor.

Poznam. 1. Recordor má věc skoro vždycky v akkus., osobu
pak vždyckyv abl.s předl.de: recordorconsilia tua, recordor
de amicis.

2. Venit mihi in mentem (= reminiscor) připadá mi na mysl:
Platonis, pugnae; avšak:hoc, illud, nihil mihiin men
tem verut; multa míhi in mentem veniuní.

3. Memini s akkus. osoby = pamatuji koho, pamatuji se na

op) : Činnam meminí,vidi Sullam, modo Caesarem (praví Čicero).
4. Hoc te admoneo n. commonefacio, de hac re te admoneo

v. $. 228, 2; vedle toho bývá též: admoneo fe alicuius rei.

2. Vorba iudicialia.

*. 262, 1. Při slovesech soudního řízení vynáší se vin a nebo
zločin genmitivem(gen. criminis). Slovesa ta jsou:

žalovati, viniti: accusare, arguere, insimulare; reum facere;
usvědčiti: convincere, coarguere;

1) Obdobou pojí se u básn. a pozd. prosaiků i mnohá jiná slovesa s genit.:laborumdecipitur(jako| obliviscitur),rerumadeptusest(jakorerumpolřior
S. 278, P. 1), regnare populorum (srov. fPoctáevst, čoyew twvóc), desine aguerel.
larwm, abstineto irarum (Srov. naveoda, aměyscbuí tivog); ouibus caelo te liudius
aeguem? tustitiaene prius měrer belline laborum? srov. Pevuclew twwoc)
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odsouditi: damnare, condemnare;
osvoboditi: absolvere, a pod.
Genitivy takové jsou: furfi, proditionis, improbitatis, pecuniae

captae (z úplatku), repetundarum (z vydírání) atd.
Themistoclesabsens proditionis accusatus et damnatus

est. InimiciAlcibiademabsentem sacrilegii reum fecerunt. Ci
cero nimiae Verrem avarifiae coarguit. RŘectecondemnamus
haruspicesauť stultitiae aut vanitfatis aut impuden
tiae.Improbitatis permultisuntabsoluti.

Poznam. 1. Místo genitivu kladou se často též pády před
ložkové: accusare aliguem de ambitu (z nezákonitého učházení
se o úřad), de pecuniis repetundis, de vi, de veneficiis (z travič
ství); accusare aliguem inter sicarios (z úkladné vraždy).

2. Genitivus criminis jest původem svým genitivem vysvětlo
vacím k ablativům crimine, nomine a pod. (8. 246, II.); ablativy
tyto někdy se ponechávají: Prodifionis nomine (crimine) accusatus
est. Milo Clódio interfecto eo nomine erat damnatus (z toho, pro
to byl odsouzen).

3. »Viniti někoho z nedbalosti« t. stěžovati si do něho pro
nedbalost, vytýkati mu nedbalost = accusare neglegentiam alicuius;
accusare aliguem de neglegentia.

2. Trest nebo pokuta vynáší se při uvedenýchslovesech
ablativem: multare aliguem morte, exsilio, pecunia, vinculis a
pod. Avšak vedle capite damnare, accusare, absolvere na smrt nebo
hrdla odsouditi, na život a na smrt obžalovati, trestu smrti zprostiti
praví se též: capitis (= iudicio cupitis) damnare, accusare, absolvere.

Pausanias accusatus capitis absolvitur, multatur tamen
pecunia. Aristides testůrum suffragiisex stilio decemannorum
multatusest. Camillusabsens guindecim milibus aeris est
damnatus.

3. Verba impersonalia.

S. 263.Při neosobných slovesech pudeť, paenitet, taedet a mi
seret vyjadřujese osoba akkusativem,příčina pocitu ge
nitivem (gen. causae).
pudeat te neglegentiae tuae styď se za svou nedbalost
paenitet me peccatorum pykám svých hříchů
taedet me vitae hnusí se mi život
miseret me illius senis lituji (jest mi líto) onoho starce.

Avšak: hoc me paenitet, id me pudet; nihil facio, Gu o d me
pudeat (S. 197, P. 1).
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Geminat peccatum, guem delicti non pudet. Male vincit
is, guempaenitetvictoriae. Miserosvitae taedet.

Poznam. 1. Příčina pocitu bývá vyjádřena také infinitivem
nebo větou s guod: Non me paenitet vixisse n. guod vixi ($. 197,P. 1).

2. Osoba, které (před kterou) kdo se stydí, vyjadřuje se
v lat. rovněž genitivem: pudet me (ui, pudet me deorum.

3. Jako miseret me, pojí se i misereri slitovati.se, smilovati se
S genit.: miserere meil, miserere nostri, miseremini Sociorum. Patres plebis Romanae miseritinonsuní.

Naproti tomu pojí se miserari, commiserari želeti s akk.:
Principes Galliae miserantur Com munéem Galliae fortunam.

4. Interest a refert,

S. 264.A. Při neosobném interest (záleží na tom) vyjadřuje se
osoba, které na čem záleží, genitivemjménapodstatného
(nám. tázací, vztažné a pod.): patris interest otci na tom záleží,
rei publicae interest obci na tom záleží n. prospěch obce toho Vy
máhá (žádá, tomu chce).

Je-li osoba, které na čem záleží, vyjádřena náměstkou osob
nou, klade se místo genitivu plurál possessivné náměstky střed.
rodu: mea interest (vl. inter mea est) záleží mně na tom, pod. fua,
nostra, vestra interest, (dixiť,dixeruní) sua interesse.

Poznam. Mea solius, vestra ipsorum interest dle S. 247, 2;
omnium nostrum interest dle téhož 8.

Jinak lze spojiti s mea, fua atá. nebo s genitivem toliko větu
relativnou: mea,gui Consul sum, interest mnějakožto
konsulovžna tom záleží; Ciceronis,gui Consul eraf,iintereraft.

2 WAB. Věc, na které komu záleží, nepronášíse sub
stantivem, nýbrž infinitivem nebo akkůsativem s infin , větou tázací
nebo náměstkou středního rodu:

interest mea recte facere —
interest mea te recte facere
interest mea, utrum recte facius necne
hoc, id, llud mea interest; guid tua interest?

C. Mnoho-li komu na čem záleží, vyjadřujese:
příslovci, jako magnopere, vehementer, maxime;
náměstkami střed. r., jako multum, plus, plurimum, nihil,
genitivy (ceny): magni, parvi, guanti, tanti.

Kořínek, Lat. mluvnice, II. VII vyd. 4
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Romanorum plurimumintererat Cártháginemdeleri nebo
delere (na zničení Karthaginy). Magni interest, guos guisgue úudiat
zottidie domi. Ou od permagní interest, pro necessario suepe ha
betur.

S. 265. Refert (= interesí) nepojí se nikdy s genitivem osoby,
nýbrž toliko s ablativy possessivné náměstky Žens. rodu: mmedďrěfert
(vl. med ré fert), tuá refert etc; nejčastěii bez označení osoby: guid
refert? co na tom záleží? nihil refert nic na tom nezáleží.

O ablativě.

9. 266.Ablativemvyjadřujese příslovečné určení
různého druhu. Chováť latinský ablativ platnosti tří pádů, t. vlast
ního abmativů,pak zaniklého v latině instrumentálu a lokálu.

I.Vlastním ablativem vyjadřuje se příslovečné určení na ot.
odkud?; jednotlivé jeho druhy jsou:

1. abl. odluky (expeilo aliguem urbe -= ex urbe);
2. abl. původový (love natus, nobili genere natus);
3. abl. srovnávací (maior es fratre, stě. větší jsi od bratra).

II. Abiativem instrumentálným vyjadřuje se příslovečné
určení na ot. čím? jak?; jednotlivé jeho druhy jsou:

abl. nástrojový (v užším smysle; cernimus 9culis);
abl. ceny (emo, vendo aliguid magno, parvo);
abl, příčiny (facio aliguid mollitia animi);
abl. omezovací n. vztahový (aitero pede ciaudus);
abl. zníry n. rozdílu (multo, dimidio maior);
abl. průvodový (cum paucis comitibus proficiscor);
abl. způsobu (magna diligentia, hoc modo facio aiiguid);

. abl. vlastnosti; tento abl. klade se jako doplněk nebo jako
přívlastek (silva ingenti magnifudine est, silva ingenti magnitudiné).

II. Ablativem lokálným vyjadřuje se příslovečné určení
místa na ot. Řde? a přísl. určení času na ot. kdďy?; dle toho roze
znáváme:

PDONDIRRV

1. abl. místní (toto oppido, hoc loco);
2. abl. časový (nocte, aestate).

Poznam. Piatnosu ablativu na mnoze tak úzce se stýkají a
tak jedna s druhou splývají, že jest často nesnadno od sebe je odlišiti.
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I. O vlastním ablativě (odkud?).

1. G ablativě odluky.

S.267.1. Ablativ odluky (abl. separativus) klade se bez před
ložky na ot. od čeho? čeho? při slovesech, která znamenají:
osvoboditi a zprostiti: libero, solvo, levo;
zbaviti a oloupiti: přívo, orbo, spolio, nudo, exuo;
býti prost a míti nedostatek: vaco jsem prost (culpě), careo jsem

bez čeho (patri, dolore), egeo a indigeo nedostává se mi, potře
buji (pecuniá, auxilio);

jakož i při příslušnýchadjektivech: liber prost, vacuus prost,
prázden, nudus zbaven.

Avšak bývá také při těchto adjektivech, jakož i při liberare,
abl. s předl. ab; os o ba klade se při nich vždycky s předl. ab.

L. Brutus populumRomanumdomíinatu regio liberavii.
Omniumrerum natura cognita levamuůrsuperstitione, libe
ramur mortis met u. Děmocritusdicitur se oculis privasse. Mu
rus defensoribus nudatusesí. Čaesar omneshostesar mis
exuit. Vacare culpa magnum est solacium. Caret periculo,
oui etiam, cum est tutus, cavet. Sapiens nulla re indiget, stultus
omnibus rebus eget. Bonorumvila vacua est metu.

Thrasybiiluspatriam a triginta tyrannis liberavíl.
Animusab omni cura vacuus,ab omni perturbatione
liber.

Poznam. Indigere pojívá se dosti zhusta i s genit.: indigeo
auxilii. O inops, inanis v. 8. 251.

2. O ablativě na otázku odkuď? při jménech měst a někte
rých jiných jménech v. $. 292 a násl.“) *

9.208. Ablativ odluky klade se dílem bez předložky dílem
s předložkari ab, ex, de při slovesech, která znamenají:

zdržovati a zdržovati se, vzdalovati a vzdalovati se.
Osoba klade se vždycky s předl.ab.

arceo aliguem tecto, ab inturia odvracím koho od příbytku. od
2 bezprávíabstineo(me)iniuria,abiniuria*)© zdržujisebezpráví

desisto obsidione upouštím od obléhání

1) Básníci A pozd. prosaisté vyjadřují jakékoli určení na ot. odkud? abia
tivem bez předl.:fratree Lycia massi (Z ex Lycia), depromeretela pharetría
(— ex pharetris), voz excidil ore a pod.

2) O abstinere, destnere s genit. v. str. 47. p. č.
4%
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(ex)pelloaliguemurbe,exurbe© vyhánímněkohozměstadeicioaliguemmuro,demuro;| shazujíněkohosezdi;sražen
ea spe deiectus byv s té naděje

educo milites casíris, e casíris vyvádím vojíny z táboru
emitto scufum manu pouštím štít z ruky
moveo aliguem senatfu vyvrhuji, vylučuji někoho ze

senatu
(ex)cedo urbe, ex urbe; (ex)- vycházím z města; odcházím

cedo vita, de vita, e vita; ze života = umírám
egredior castris, ex Casfris vykročuji z táboru
abeo (me abdico) magistratu vzdávám se úřadu.

Pamatuj vazby sloves prohibere, defendere, intercludere a
tnterdicere:prohibeohostesfinibus,abop-| zdržuji(odrážím)nepřáteleod

pidis; fuga, rapiis končin, od měst; překážím ne
přátelům v útěku, v loupežení

prohibeocivesab iniuria l 2, o 2.
— defendo cives ab iniuria*) chráním občanů od bezprávíintercludo| hostemcommeatu,odřezuji,odtrhujinepříteleod

ab exercitu špíže, od vojskaintercludo© hostiCcommeatfum,| zamezujinepřítelidovoz,útěk
fugaminterdicoalicuialiguare,agua© zapovídámkomuco,doklatby
ef igni dávám.

Germanos hospitem arcere tecto nefas habetur. Manus a
mulieribus et liberis (osoba!) milifesnon abstinueruní.
Caesar legiones revocari eť itinere desistere itubet.Themistocles
(ex) patria, guam liberaverat, pulsus est. Nonnullimilites a no
vissimo agmine (ex) proelio excesserunt. Antonius hostis iudi
catus cessit Italia. ÚUsuurbis prohibere peregrinos inhumanum
est. Ouinon defenditiniuriam a suis, iuste facit. Themisto
cles Xerxem certiorem feciť id agi, uť reditu in Asiam exclude
retur. Caesar hostibus (hostium) iter interclusit. Ariovistus
omni Gallia Romanis interdixit.Ciceroniagua et igni
interdictum est.

S. 269.Při jiných slovesech oddalování a oddělování (většinou
složených) klade se abl. odluky s předložkami ab, ex, de čes. od,
z, S! avertere ab, deterrere ab, exire de nebo ex, evolare ex, desi
lire de nebo ex atd. Zejména pamatuj:

1) Defendere chránití pojívá se u básn. také s dat. (prospěchovým); týž
význam a touž vazbu mívá u básníků i arcere. Solstitum pecori defendite
= arcete).
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aleno, abalieno ab odcizuji, odvracím od
abhorreo ab s hrůzou se odvracím od, různím se od

a slovesa s předponarni dis a sé složená:
discedo ab (ex) odcházím discerno, distinguo ab rozezná
difftero ab liším se od i vám oddissentio,discrepo,dissideoab| separo,seiungoaboddělujiod

(cum) nesrovnávám se | a pod.)
Lacedaemoniitimore ab Alcibiade alienati sunt. Aba

leno a te voluntatem meam. Abhorreo a caede. Temeritas non
„proculabhorret ab insania. Epaminondasa iudicio capitis
maxima discessit gloria. Principes Britanniae paulatim ex ca
stfris Romanorumdiscedere ac suos clam ex agris deducere
coeperuní.Britanni non multum a Gallica differuní consue
tudine. Est philosophivera a falsis ditudicareet distinguere.
Alpes ltaliam a Gallia seiunguní (separaní, dividunt).

Poznam. 1. Absum, disto ab S. 231, 1; též ve smysle přene
seném: absum a culpa jsem dalek (prost) viny; musica abest a
principis persona nesluší osobě státníkově.

“ 2. Jako sloveso alienare pojí se též adi. alienus s ablat. zá
vislým na předl. ab: Caesar a me alienus non est (praví Cicero)
není ne:ě nepřízniv; homo alienus a lit eris člověk neobeznalý
Vpísemnictví;nihilfeci,guodalienumesse anostra amicitia
co by se nesrovnávalo s naším přátelstvím, co by bylo proti na
šemu přátelství. Avšak lze klásti v posledním případě i pouhý
ablativ: guod essetf nostra amicitia alienum.

O alienus s dat. v. 8. 241.

2. 0 ablativě původovém.

S. 270.1. Ablat. původový (abl. originis) klade se při partici
piích nafus zrozen a orfus pocházející, pošlý k označení stavu,
z něhož kdo původ vzal (genere, familia, loco): nobili, amplissimo
genere natus; amplissima, summa familia natus; summo, honesto
loco natus; infimo, obscuro loco natus; eguestri loco (z rytířského
stavu) orfus.

1) 1. Básníci spojují i taková slovesa s pouhým ablativem: vero distin
guere falsum, vusto secernere tmaguuma pod.

2. Differre, dissentire, discrepare, distare, diversus pojívají se u básn. a
v pozd. prose s dativem (stykovým, srov. str. 31. p. č.) Comoediadifřert ser
mons. Infido scurrae distabit amicus. Avšak i v prose klass. praví se: *pst
s1bi discrepantes, diversa sibi consilia. Srov. řec. Óragépouci tim.
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2. Také k označení rodičů klade se při natus pouhý abl.;
toliko při náměstkách bývá vždycky předl. ex: love natus, eodem
patre natus; avšak: Ex me natam relinguo pugnam Leuctricam
(dí Epaminondas). Neocles uxorem Acarnánam civem duxit, ex
gua natas est Themistocles.

Poznam. Orfus ab znamená původ vzdálenější. Cato Uticensisortusesta Censorio. Belgaea Germanis orti suní.

3. 0 ablativěsrovnávaciím.

S. 271. Ablat. srovnávací (abl. comparationis) klade se při
komparativech “) místo částice guam s nominativem neb akkusa
tivem, tak jako v češt. místo částice než klade se v podobné pří
padnosti genitiv srovnávací (též předl. zad, mimo, oď). Maior es
fratre větší jsi bratra, nad bratra, ve starší češt. od bratra = maior
es guam frater. Puto te esse maiorem fratfre = guam fratrem.

Viliusargentumestau ro,viriutibusaurum. Lacrima
nihil citius arescit. Ouis m e beatior? Neminem m e miseriorem terra
tulit (me = aguamme). Čaesar militumvílam sua salute habuil
cariorem (sua salute = guam suam salutem). Tréviri a Čaesare non
longius bidui via (F guam biduí viam) aberaní. Pamatui tato
rčení: sole clarior, melle dulcior, Aetna gravius.

Nezbytnýjest abl. srovn. při relativu. AdmiráamurPhidiae
simulacra, guibus (nad něž) nihil in illo genere est perfectius; gui
bus nihil videmus perfectius.

Poznam. 1. Následuje-li po komparativech plus, minus, am
plius, longius něiaké určení dle počtu, může toto určení vyjá
dřeno býti částicí guam s příslušným pádem; avšak obyčejně
guam po uvedených komparativech se vypouští a při tom příslušný
pád se nijak nemění. |

Plus guam sescenti milifes více nežli šest set vojínů; obyč. plus
sescenti milites. Podob. cummilitibus plus guam sescentis, obyč.
cum militibus plus sescentis. Plus arňnu m aeger fui. Hostes non
longiusmilia passuumocto aberant.Plus viginti vulne
ribů s acceptis cecidit.

Podobně praví se:
starší (mladší) nežli devět let

nebo:
jemuž jest přes devět (ještě

není devět) let

maior(minor)novem| annos
natus

nebo maior (minor) novem annis.

1) Též při malle a při altus nejvíce v mluvěbásnické: Nullos his (7 guam
hos) mallem luďdošapectasse. (Vereor,ne) putes altum sapiente bonogue beatum.
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2. Venit opinione, spe, exspectatione celerius přišel rychleji
než se myslilo, než se kdo nadál, než kdo očekával n. rychleji nad
pomyšlení, nad očekávání; exspeciafione maior, tranguilliíor nad
očekávání větší, pokojnější.

Plus aeguo více než slušno, až příliš (= plus guam aeguum est).

I. O ablativě instrumentálném (čím?).

1. O ablativě nástrojovém.

9. 272. Ablativem nástrojovým (abl. instrumenti) označuje se
nástroj nebo prostředek, kterým se co činí na otázku čím? Je-li
osoba prostředníkem na ot. skrze koho?, užívá se předložky per
nebo ablativů opera, auxilio (přičiněním, pomocí).

Cernimus oculis vidíme očima. Themistocles Xerxem l ií
feris (per nuntium) de consilioGraecorumcertioremfecit.
Multiper Caesarem honoreseť divitiasceperuní.F ratris
opera,tratris auxilio ftua opera,tuoauxilio)periculosum
lberatus.

Poznam. 1.Jsou-li osoby jen pouhým nástrojem v rukou
něčích, užívá se pouhého ablativu; tak zvláště o vojsku: locum
obsideocopiis, legione, armatis hominibus.

2. Naopak užívá se někdy o prostředku věcném před
ložky pér: per sentfentias iudicum assegui aliguid pomocí hlasů,
hlasy, per liffteras pomocí listu, listem, písemně. Výrazy tyto ná
bývají většinouvýznamumodálného.
per vim násilím, násilně per proditionem zradou, zrádně
per fraudem nodvodně per locum žertem, v žertu
per insidias úkladně per summum dedecus vitam
per scelus zločinně amittere a pod.

9. 273. Abl. instrumenti klade se na ot. čím? při slovesech
particip.) passivných nebo takových, která významem svým slo
vesům passivným se rovnají (interire — interfici), aby se označila
věc kterou se něco způsobuje. Původce osobný klade se na ot.
cd koho? s předl. ab.“)

Sole mundus illustratur. Angustias Themistocles auaere
bat, ne mulltitudine hostium circumiretur. Exercitus fameé
interiit.Concordia res parvaecrescuní,discordia maximae
dilabuntur. Ou o, guibus rebus factum est ut.

A Deo omniafacta sunt. Exercitus ab hostibus interiií.

1) U básn. a u Tacita klade se též pouhý abl.: deseror con'uge, desertus su 13.
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Poznam. Rovněž klade se předl. ab při jménech zvířat a při
věcech osobněmyšlených: corpus a leonibus laniatum, occasio
afortuna data, deserora mentfe, a natura ducimura pod.

S. 274. Abl. mnstrumenti klade se v lat. ve mnohých rčeních,
kde v češtině užíváme pádu s předl. nebo jiných obratů.
20 proelio Persae victi sunt (čím?); avšak: v češt. v obou pří
in eo proelio Cýrus interfectus est (kde?)
dextro cornu vincere(čím?);avšak:
in dextro cornu constitisse (kde?)
proficisci pedibus, navi
vehi curru, eguo
fuga salutem pelere
ludere alea
canere tibiis, fidibus
lacessere proelio
decernere acie
implicari bello
pluit lapidibus
assuetus, assuefactus disciplina ")
occultare se silva n. in silva (též

abdere se in silvam)
recipere oppido (vedle toho i:

domum, in civitatem, in fidem
a pod.)

fenere, continere se casíris; te
nere aliguid memoria

padech: v té bitvě
v češt. v obou příp.:

na pravém křídle
cestovati pěšky, po lodi
vézti se na voze, jeti na koni
nledati v útěku spásy
hráti v kostky
pískati na flétnu, hráti na loutnu
popouzeti k boji
rozhodnou bitvu svésti
zaplésti se do války
prší kamení
zvyklý kázni
skrývati se vlese

přijímati do města

držeti se v táboře; chovati něco
V paměti.

Poznam, Ouid hoc homine faciam? Co sobě s tím člověkem
počnu? Též: Ouid de hoc homine faciam? Athenienses miseruní
Delphos consultum, guidnam facerent de rebus suis.

S. 275.5 abl. instrumenti pojí se na rozdíl od češtiny slovesa
contineor zakládám se na čem, záležím na čem a nitor opírám se
oč, spoléhám nač.

Darii regno nostra nititur dominatio (dí Histiaeus). Salus
civiumConcordia continetur.

Poznam. Takése praví: nitiin aligua re, znamená-li t. c. za
kládati se na čem; tudíž i: salus in Concordia nititur. V témž vý
znamu užívá se též výrazů: constare, consistere, positum esse in:

1)Toliko u básn. a pozd. prosaiků s dat. assuetus praedae miles.
Kromě toho i essuescere ad, a to i v prose klas. assuescere ad homines.



O pádech: Ablativ. 57

salus in concordia consistit (constat). Consto ex (animo et corpore)
==skládám se z čeho.

S. 276. Abl. instrumenti klade se jako abl. copiae při slo
vesech, která znamenají:
naplniti něčím: com(ex, im)pleo, refercio, onero; rovněž při refer

fus a onustus;*)
oplývati něčím: abundo,.redundo,?) affluo, circumfluo.

Caesar naves militibus complevit. Oraculum Delphicum
omnium regum et populorum doonis est refertum. M ulíis vir
tutibus abundat,guialienasamat. Tota domussanguine ré
dundat.

Poznam.Referfus mívá také osobu v genit.: Gallia referta
negotiatorum (srv.plenus$. 251).

S. 277.1. Abl. instrumenti klade se jako abl. copiae také při
slovesech, která znamenají:
vyučiti čemu, vycvičiti v čem: erudio, instituo, exerceo;
vystrojiti, opatřiti koho čím: insíruo, orno, afficio a pod.; rovněž

při praeditus = ornaftus.
O vazbě slovescircumdo a dono v. 8. 240, 1.
Pueri nobillum Romanorum. litteris Graecis erudiebantur.

Exerceorcurrendo. Instruocoviasomnibus rebus. Prae
ditusvirtute.

2. Zvláště povšimnutí hodno jest sloveso afficere s abl. (vl.
přičiniti komu co, opatřiti koho čím), jež překládáme do češtiny
obyčejně obratem jiným: afficio aliguem honore vzdávám čest
komu, praemio odměňuji kóho, dolore rmoutím koho, poena tre
stám koho; afficior honore dostává se mi cti, jsem ctěn, morbo
upadám v nemoc a pod.

AlcibiademredeuntemAthěniensessťmmis honoribus
alfeceruní.

S. 278. Abl. instrumenti klade se jako předmět při deponen
tiích:

utor, fruor, fungor, potior a Vescor,
jakož 1 jejich složeninách.

1)Básn.fera© oleo,specusfecundusaguts,pecoredůves.
2) Redundare in (ad) aliguem na někoho přejiti (vl. se vylíti), shrnouti se,

někomu se dostati, někoho zasáhnouti: nudlum im me periculum ex hoc beneficio
redundďat.

8) O ďdives,pauper a pod. s genit. v str. 41. p. č.
Jako plenus pojí se i slovesa „naplniti“ znamenající u básn. a pozd. pro

saiků někdy s genit.: implentur veteris Bacchi do syta napijí se starého vína.
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Ablativ vysvětluje se mediálnou platností, kterou slo
vesa ta původně měla.utforoccasioneužívámpříležitosti| (vl.činímsiužitekčím)
fruor pace požívám míru (vl. činím si požitek čím)

fungor munere zastávám úřad (vl. zaměstnávám sečím
potior urbe zmocňuji se města (vl. činím Se něčím

mocným; sr. potis 8.
108)

vescor carne požívám masa (vl. živím se masem)
abutor patientia ve- nadužívám vaší tr

stra pělivostiper(de)fungor| veri-prožívám| nebezpe
culo čenství.

Utendum est aetfate, cito pede labitur aetas. Oui diu
tina pace volunt frui, bello exercitati esse debent (Epaminond.).
Oui adipisci veram gloriam volet, iustitiae fungafur officiis.
Labienus castris Belgarum potitus est. Numidae lacte et
Carne vescuntur(= vivuní,alunfur).Hannibalmultis vari
isgue laboribus perfuncíusesí.

Poznam, 1.Potior (= potis fio, sum) pojívá se někdy i s ge
nit.; vždycky praví se: řerum poťiri svrchované imocinabýti.

2.0 utor s dvojím abí. viz 8. 213, P. 3.
S. 279.1. Při neosobném opus est třeba jest (vl. jest pomoc,

jest spomoženo čím) vyjadřuje se ablativem osoba nebo věc, kterou
komu jest spomoženo, které tedy komu jest třeba: opus esť mii
duce, opus est mih libris jest mi třeba vůdce, knih.

2. Označuje-li se věc potřebná adjektivem nebo ná
městkou středního rodu, bývá pravidlemvazbaosobiá:
multa opus sunt, guod opus est, si guid opus esseí.

Celeri auxilio Athéniensibusopus erat (před bitvou
marathonskou). Themistocies, g u a e opus erant, celeriter reperiebat.

3. Označuje-li se věc potřebná slovesem, klade se infin.
praes. nebo akkus. s inf.

Ouid opus est tam mulía dicere? (te tam mulla dicere?)
Poznam. Též ablat. partic. perf. pass. středn. rodu: Ouid

opus est id facere? — Ouid facto opus est? Priusguam incipias,
Consulíto opusest.

2. O ablativě ceny viz S. 254 a násl.

3. 0 ablativě příčiny.

S. 280. 1. Ablativem příčiny (abl. causae) označuje se:
a)vnitřnípříčinan. poohnutka, zekteré(vl.kterou)

kdo co činí; v češt. obyč. předl. z.
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In culpa est, gui officium deserit mollitia animi (z choulo
stivosti). Popylus Romanusdesiderio Romuli (z touhy) regem
flagitare non destitií.

b) vnější příčina, pro kterou (vl. kterou) co se děje;
v češt. obyč. předl. pro nebo jiné předložky neb instrumentál.

Hostes inopia frumenti (pro nedostatek) pacem petuní.
Gallislevitate armorumet cotidiana exercitatione
nihil potest nocere. Nostris vitiis (vlastnímichybami), non
casu aliguo řempublicamamisimus.Hoc oraculiresponso
(na ten výrok) Milfiades.classe Chersoněsum profectus est.

Sem náležejí defektivné ablativy čtvrté deklinace: iussu,
iniussu, rogatu, cenčessu, coaciu, missu, impulsu (S. 48, 1), jakož
i ablativy:
consilhona radu, dlerady iniuria neprávein, nespravedlivě
arbitrio dle uznání casu náhodou
praecepto k (z) rozkazu voluntate dle vůle, s přivolením
merito zásluhou, die zásluhy rneEcessiiatez nouzeCconsensuzesouhlasu,souhlasem| moredlemravu
adventu příchodem consuetudine dle zvyku
discessu odchodem lege dle zákona, zákonitěnaturaodpřirozenostispontemea,tua,sua| dobro
iure právem (nullo iure beze volně a i.

všeho práva)
Ablativy tyto nabývají namnoze významu modálného.
Alcibiadis consilio Afhěnienses bellum Svracůsanis indi

xeruní. Arisťidis arbitrio auadringena et sexagena talerita
auotannis Dělum sunt collocata. Caesar hostibus respondit se ma
gis consuetudiné sua guammerito eorumcivitatemcon
servafurum esse. Omnes homines.natur a libertati student. Mil
tades voluntate Athěnienstumperpetuum imperium Cherso
něsi obtinuit.Pagus Tigurinus SiveCasu sive consilio deorum
immortalium poenas persolvit. Negue iudicio negue volun
fate mea hoc feci, sed coactu civitatis (Ambiorix).Diomedon
rogatu Artaxerxis Epaminondam corrumpendum suscepif. Ad
ventfu Romanorum Gallis studium propugnandi accessít.

Poznam. Ablativy adventu a discessu mívají jindy význam
časový,v. $. 290, 2.

2. Často vyjadřuje se příčina vnitřní i vnější vhodným par
ticipiem perf. pass. s ablat.:



60 O pádech: Ablatiív.

a) amore ductus; regni cupiditate adductus; inductus; fu
rore atgue amentiů inipulsus; odio coactus, misericordia cap(tus,
ira incensus; timore perterriíus, Oppressus;

b) inopia frumenti adductus; adventu hostium perterritus,
prohibitus; precibus alicuius permotus; crebris nuntiis incitatus;
calamitatibus fractus a pod.

V češt. buď také participium nebo příslušný pád s předl.
Poznam. Příčinamůže býti vyjádřena též předložkamni

(propter, ob, prae) v. O předložkách.*)
S. 281. Ablativ příčiny klade se při mnohých slovesech,

která vyjadřují nějaký pocit (verba affectuum), jakož i přísluš
ných jménech přídavných.Ablativvyslovuje příčinu pocitu.

Taková slovesa jsou: gaudeo, laetor, exsulto; doleo, maereo;
glorior a j.; jména přídavná: laefus, maestus, aeger, superbus,
elatus a j. Sem náleží také přídavné contentus spokojen a frefus =
confisus spoléhaje, důvěřuje.laetor(laetus)rectacenscientia| glorior(superbus,elafus)Vi
doleo (maestus) calamitate so- ctoria

ciorum | vulneribus aeger
contentus suis rebus, frefus numero copiarum, confisus victoria.

Avšak praví se též laetor, glorior, doleo de re aligua; doleo,
maereo rem $. 224; hoc gaudeo, laetor, id glorior $. 227, b). Též glo
rior in re zakládám v něčem svou slávu a pod. la2for, exsulto in re.

Poznam. 1. Fido, confido, diffido pojí se s dativem; zřídka
confido re.

2. Znamenej rozdíl: laborare gravi morbo, fame (příčina po
citu) těžce stonati, hlady mříti a laborare ex pedibus, ex capite
(místo pocitu) míti bolesti v nohou, míti bolení hlavy; přeneseně:
laborare ex aere alieno vězsti ve dluzích (řidčeji laborare a re na
př. a re frumenfaria trpěti nedostatkem obilí).

4. 0 ablativěomezovacím.

S. 282. Ablativ omezovací (abl. limitatlonis), též ablativem
vztahovým (abl. respectus) nazývaný, klade se na ot. čím? vzhle
dem k čemu?*)

1) U básn. a v prose Tacitově vyjadřuje se zhusta příčinaablativem, kdežto
V prose klas. užito by se pádu předložkového nebo jiného obratu: Laudantur
stmilé prole puerperae (— propter similitudinem prolis). Trecentií opibus aut
8a pientia delectisunt ul senatus. Nero tamguampaenitentia flagitii con
tugem revocavsit Octaviam.

2) K označení vztahu užívají básníci často akkusativu vztahového, o němž
viz na str. 26. p. Č.
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ÁAgěsiláusaltero pede (na jednu nohu) claudus fuit.
Hostes eguůitatu (jezdectvem) superiores fueruní. Helvetii
omnibusGallis Vvirtute praestabaní. Galli omnes lingua, in
stitutis, legibus inter se differunt. NeminemThrasybůlo
praeferofide,constantia, magnitudine animi,inpatriam
amore.

Zvláště často vyskýtají se ablativy: re (re vera) dle skuteč
nosti, dle pravdy, nomine dle jména, genere, natione, Corpore,
animo, numero; mea sententia dle mého mínění, opinione, iudicio,
testimonio; natu grandis, maior, maxiinus, minor, minimus.(S. 48, 1)

Poznam. Vztah může býti vyjádřen též předložkami
(ad, de, in), v. O předložkách.

S. 283. Ablativ omezovací klade se také
a) při slovesech mefiri, aesfimare, iudicare a pod.; v Ččešt.

obyčejně předl. dle; také v lat. Ize užiti předložky ex.
Magnos homines (ex) virtu*“e metimur, non (ex) for

tuna. Benevoleníiamnon ardore amóris,sed stabilitate
et constantia iudicamus.Nunguammens (ex) exitu aesti
manda est. Vulgus amicitias utilitate probat. Galli spatia
omnis temporis non num ero dierum, sed nocítum finiebaní.

b) při adjektivech dignus hoden a indignus nehoden.
Virtusimitatione dignaest, non invidia. Ouammulti

suní indignmluce, et tamen dies oritur!

5. 0 ablativě míry.

S. 284. 1. Ablat. míry (abl. mensurae), též ablativem rozdílu
(abl. differentiae) nazývaný, klade se na ot. oč? (vl. čím?) při
komparativech a výrazechmajícíchdo sebekompara
tivný význam (supero, malo, praestat; infra, supra, ante, post
etc.).

Zvláště pamatuji ablativy:
multo, paulo, nihilo maior o mnoho (mnohem), o něco (poněkud),

o nic větší
nihilo minus nicméně; aliguanto melior o hodně (značně) lepší
guo—eo = guanto—tanto oč—o tolik (o to), čím—tím.

Hibernia dimidio (o polovic) minor est guam Britannia.
Agésilaus mul( o maiores adversariorum copias pepulit. Amicitia
mulío praestat propinguitati.Uri suní magnitudinepáulo in
fra elephantos (o málo menší než sloni). Diogenes disputare so
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lebat, guanto regem Persařum vitů forfunágue superaret. Ou o
plura habemus, e o cupimus ampliora. Ouant o diutfiusconsidero,
tanto mihi videtur res obscurior (Simonides o bytosti boží).

Poznam. 1. Při slovesech předčiti znamenajících vyznačuje se
míra též adv. longe čes. daleko. Také při superlativech a při alius
vyjadřuje se čes. daleko z pravidla slovem donge.

2. O abl. míry, označuje-li se vzdálenost, viz Š. 231, 1,P.1.a2.
2. Pamatuj užívání kompárativných příslovcí anfe a Dost na

ot. o jaký čas dříve nebo později?
Homěrusmultis annis ante Romulumfuif nebo multis

annis ante fuit guam Romulus. Biduo post o dva dny později, dva
dny na to, po dvou dnech; paulo ante nedlouho před tím, paulo
post — haud (ita) multo post za nedlouho, brzo na to; multo post
mnohem později, po dlouhé době.

O tři léta dříve nebo později:

tribus anrnisante (post) | tertio anno ante (post)
tribus ante (post) annis | tertio ante (post) anno.

O tři léta později než otec umřel:
tribus annis post, tertio anno post guam (= postguam) pater de

cesseraí.

6. 0 ablativě průvodovém. —

8.285. Ablat. průvodový (abl. comitativus) klade se na ot.
s kým? s čím? a to z pravidla s předl. cum: Caesar cum paucis
comitibus profectus est; cum magna pecunia venio.

Poznam. Při po ch odu vojska kladou se zástupy ná
čelníka provázející, opatřeny-li jsou adjektivem povšechného vý
znamu, též bez předl.: Caesar (cum) omnibus copiis, (cum) ingenti
exercitu, magna (cum) manu, avšak jen cum exercitu, cum duabus
legionibus e castris profectus est. Při mittere klade se vždycky cum

7. 0 ablativě způsobu.

S. 286. 1. Ablat. způsobu (abl. modi) klade 'se na ot. jak?
jakým způsobem? a to:

a) bez předl. nebo s předl. cum, je-li substantivum opatřeno
adjektivným přívlastkem: mmagnogaudio nebo magno cum gaudio
s velikou radostí;
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o) jen s předl. cum, není-li substantivum opatřeno adjektiv
ným přívlastkem: cum virtute (= honeste) vivere ctnostně žíti,
cum cura diligentiague (= accurate diligentergue) scribere.

Epaminondasa iudiciocapitis ma xima discessit gloria.
MilitesRomanimaxima Tfortfiiudine dimicaveruní.Flumen
ArarinRhodanuminfluitincredibili lenitate.

Cicero in rei publicae periculis cum laude versafus est.
Meliusest cum dignitate cadereguamcum ignominid
Servire.

2. Ablativembez p ředl, pronášejí se vždycky substantiva:
u) opatřená náměstkou ukazovací, vztažnou nebo tázací: ea

spe discessi, guo timore surrexi;

b) animus, mens, consilium; lex, Condicio; modus, raílo:

aeguo animo fero s klidnou myslí snáším
hac mente, hoc consilio za tím úmyslem
hac lege, ea condicione s tou výminkou

hoc modo, hac ratione, guo modo.

c) substantiva označující části těla: capite demisso terram
intueri, passis manibus petere, nudo Corpere pugnare;

d) tato jednotlivá, i když nemají přívlastku:

ordine řádně, po sobě silentio mičky
vi násilím, násilně Specie pod záminkou
dolo, fraude úskokem nomine jménem a i.

Poznam. 1. Abl. modo nespojuje se nikdy s adjektivy vyjma
tyto spojeniny: nullo modo, alio modo, pari modo, simili modo;
avšak znirum in modum, hostilem in modum, in servilem modum

Místo hoc. modo, guo modo- říká se též: ad hunc modum;
guem ad modum.

2. Nullus při abl. modi lze přeložiti do češt. předl. bez: nužlo
negotio beze vší obtíže, nullo (certo) ordine beze všeho pořádku.

3. Způsob může býti vyjádřen předložkami ad, per, de, ex;
v. O předložkách (per S. 272, P. 2).

S. 287.Označuje-li se ablativem ne tak způsob, jako spíše
okolnost nebonásledek děj nrovázející,klade se z pravidla
s předl. cum, i když jest opatřen přívlastkem (srov. 8. 285): cum
cruciatu necatisuní, multis cum lacrimis obsecro,
magno hoc dicocum dolore, magno cum strepitů
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egressiSuní; magna cum offensione civiumsuorusi rediit
s velikým pohoršením, za veliké nevole, k veliké nevoli, magno
(minore, nullo) cum periculo dimicare.Proficiscere,Cu
tilina,cum (ua pesteac pernicie.

Poznam. 1. Bez předl. kladou se ablativy: maximo im
bri in urbem veni za největšíhodeště, maximo aestu agmen
ducebat za největšíhovedra, leni Africo profectus est za mír
ného větru jihozápadn., sum mo militum sud ore ad fines ho
stium pervenit s největším namáháním (vl. potem), pari proe
lio (aeguo Marte) discedere nerozhodnoubitvu svésti, in
tegris viribus succederes čerstvýmisilami.

2, Bez předl. kladou se též ablativy damno, commodo, in
commodo. Čaesar exercitum duarum cohortium damno (se
ztrátou) reducit. Scribit. Labiéno, si rei publicae Com modo
(s prospěchem, beze škody) facere possit, veniaí.

8. O ablátivěvlastnosti.

S. 288. Abl. vlastnosti (abl. gualitatis) vyvinul se z abl. způ
sobu; neboťjako se praví: silva ingenti magnitudine per
tinet (abl. způsobu),tak lze říci též: silva ingenti magnitu
dine est (abl. vlastnosti) = les jest ohromné velikosti nebo
ohromně veliký. ©

O abl. vlastnosti v. Š. 252 a násl.

HI. © ablativě lokálném (kdež kdy?).

1. 0 ablativě místním.

S. 289. 1. Ablativ místní (abl. loci) klade se na ot. kde? a to
z pravidla s předl. in: in agua, in Asia.

2. Pouhý áblativ se klade:
a) je-li substantivum opatřeno přívlastkem fofus: tolo Op

pido, totis castris, tota Italia; avšak i: ťota in urbe, tota in Italia.
b) udává-li se místo substantivem locus: hoc loco, opportuno

(idoneo) loco, alieno (iniguo) loco; eo loco, meliore (deteriore) loco
res sunt nostrae tak, lépe (hůře) mají se věci naše; suo loco vhod,
vhodnou dobou, ve svůj čas; avšak i, zvláště ve vlastním sinysle
s náměstkou: hoc in loco, multis in locis.

c) označuje-lise cesta, po které, kterou, kudy
někdo jde, kráčí, se veze, se plaví a pod.
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Appia via proficisci (kudy?) avšak: caede. in. Appiu via
O luacta est (kde?)eodemitinerereverii(kudy?)avšak:dnilloitinere| mortuids

est (kde?) íflumine| frumentumsubveherée— avšak:pontemfecitiiWlunilne
(kudv?) (kde?)marivehi,| terra— prořičisci| avšak:inmari,tnlerraperire
(kudy?) (kde?)

vždyck v se praví: ferra marigue,et terra et mari
portá introire, duabus portis eruptionem facere
rectá (via), hac. cu, dua rovnou cestou, tudy, kudy (Š. 97).

3. Abl. místní bez předl. vyskýtá se po různu i příjiných
substantivech: ditore apertfo ac plano copias constifuere,
precipuo honore ahguemhabere,magno honore apud
últanem. esse, decreto stáre prestati na nálezu, podrobiti se mu: pa
máatujzvláště tato rčení s abl, anim o: animo confirmare aliguení,
únimo ugitare aliguid, animo permoveri, perturbari, deficeré, anímo
pDuřatus.

O pouhém abi. při jménech měst na ot. kde? v. 8. 292.)

Poznam. Rozeznávej: hoc libro (t. j. v celé knize) a in Rx
libro (t. j. na jednotlivých místech knihy) de amicitia dictum e.
V této knize; avšak může se i v lat. v obou případech klásti di.

z. 0 ablativě časovém.

S.290. 1. Ablat. časový (abl. fernporis) klade se na ot. kdy?
a to z pravidla bez předl. in:

u,

a) při všech substantivech, která již významem svým čas
znamenají (tempus, annus, ver, hiems, dies, hora, vigilia a pod.).

Alexandertertio et tricesimo anno aetatis diem
supremum obiit. Oua nocte Alexander natus est, eadem
Dičnae Ephesiae templum deflagravit. Socrates supremo vitae
die multa de immortalitate animorum disseruit. Čn. Pompěiusbellum| praedonumextremahiemeapparavit,ineunte
vere suscepití,media aestate confecíí.

b) při jiných substantivech, jsou-li opatřena přívlastkem;
nejsou-li opatřena přívlastkem, klade se ablat. s předl. in.

1) U básn. a v pozdější prose vyskýtá se pouhý abl. na ot. kde? častěji:
Latia constiterunt Teucri: mecverba minacia fixo aere legebumtur.

Kořínek, Lat. mluvnice, H. Vít. vyd.
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Leuctrica pugná Pelopidasfuit dux delecíae manus.
In pace Germanis nůllus erat magistratus. Podob. primo Půnico
bello, bello Persarum; prima pueritia za prvního (útlého) dětství,
sumrmnasenectute u vysokém věku; avšak: in bello, in pueritia, in
senectute, in praesentia (prozatím).

Poznam. 1. Ne tak čas, jako spíše stav nebo poměry
označují se obraty: hoc in tempore v tomto postavení (zlém),
v tomto nebezpečenství, in ipso discrimine ftemporis v rozhodné
chvíli, in summa senectute i přes vysoký věk, in bello gravi a pod.
H oc in tem pore (před bitvou marathons.) nulla civitas Athé
niensibusauxilio fuit praeter Plataeenses. In summa senec
tute (= senex, guamvis senex) rei publicae prodesse non destitit.

2. Jména úřadů kladou se z pravidla s předl. in: in consu
latu meo za mého konsulatu.

2. Pamatui jednotlivě tyto ablativy časové:
prima luce na úsvitě
mulía nocte pozdě v noci
tempore n. suo tempore v (pravý) čas
patrum memoria (temporibus) za paměti (za časů) otců
initio orationis na počátku řeči
occasu solis při slunce západu
adventu, discessu meo za příchodu, za odchodu mého
comitiis, ludis v čas komitií, v čas her.

S. 291.Abi. časový klade se mimo to na ot. za kdy? za jak
dlouho? |

Graeci vix decem. annis (sotva za deset let) unam cepe
runí urbem.Saturni stella triginta fere annis cursum con
ficif. Podob. sex mensibus za šest měsíců, tribus horis za tři ho
diny, paucis diebus za několik málo dní, brevi ftempore nebo jen
brevi za krátký čas, hoc toto bello za celou tuto válku atd.

Poznam. 1. Ablativy tyto nabývají na mnoze významu »po
nějakédobě« na př. friduo exercitum deducere po třech dnech;
brevi po krátkém čase; diebus decem, guibus materia coepta erat
Comportari, opus effecit za deset dní potom, když.

2. Vedle ablativu užívá se též předložek infra nebo in: intra
decem annos, in omní vita; zejména pamatuj: bis in die dvakráte
za den, fer in anno a pod.

MX

O jménech měst.
9.292. 1. Jména měst, jakož i jména menšich ostrovů, pro

nášejí se:
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a) na otázku kam? akkusativem bez předl.: Romam do Říma,
Coriníhum do Korinta, Cartháaginem do Karthaginy, Afhénas do
Athen, Delphos do Delí, Délum na Delos;*)

b) na otázku odkud? ablativem bez předl.: Roma z Říma, Co
rintího z Korinta, Carthágine z Karthaginy, Atfhénis z Athen,
Delphis z Deli, Délo z Dela; *)

c) na ot. kde? rovněž ablativem bez předl., toliko sin gu
laria první a druhé deklinacepronášejíse na ot. kde? geni
tivem: Carthágine v Karthagině, Afhénis v Athenách, Delphis
v Delfech, avšak: Romae v Římě, Corinthi v Korinthě, Déli na Delu.)

Poznam. 1. Tvary Romae, Corinthi, Carthágine jsou původem
svým tvary lokálné ($. 20, P.; $. 26, P. 2; 8. 34, P. 3); porůznu

skýtají y původní tvary lokálné: Carthagin--|, Tibur-i a pod.(Š. 34, P. 3).
2. Akkusativ přistupuje někdy i k slovesným jménům pod

statným jakožto přívlastek: reditus Romam, řidčejiabl. na
ot. odkud? Narbone reditus.

3. Je-li jméno města opatřeno přívlastkem ipse, totus nebo
nějakým stálým přívlastkem, klade se na ot. kde? vždycky ablativ:
ipsa Roma, tota Roma, Alba Longa.

4.Na rozdíl od češtiny praví se latinsky: Tarentum in Ita
liam inferiorem profectus esť odebral se do Tarenta v dolní Italii.

2. Přistoupí-lik jménu vlastnímunějaké appellativum,
jako urbs, oppidum, colonia, praví se obyčejně s předložkou, nechť
si appellativum předchází nebo následuje:

a) in urbem Romam, ex urbe Roma, in urbe Roma;
b) Romam, in urbem celeberrimam;

Roma, ex urbe celeberrima;
Romae, in urbe céleberrima.

3. Ada ab předjménem městaznačíblízkostnebokolií:
Caesar ad Gergoviam castra posuit; ad Gergoviam pervenit; a
Gergovia infecta re discessit. Pugna ad Cannasfacta.

Poznam. Předl. ab jest nutná při longe, přrope, při abesse a
distare: longe a Roma, prope a Roma, abesse a Roma, distare a
Roma.

S. 293. Touž vazbu jako jména měst mají též substantiva:
domus, rus, humus.

1) I jména větších ostrovů a jména zemí přímořskýchpronášejí se někdy na
ot. kam ? pouhým akkusativem: (proficiscor) Siciliam, Sardiniam, Aegyptum

O akkus. u básníků na ot. kam? v. str. 24. p. č.
2) O abl. u básníků na ot. odkud? v. str. 51. p. č.
3) O abl. u básníků na ot. kde? v. str. 65. p. č.
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domum | domů domo „Z domova20 venio
rus Í na venkov rure z venkova

domi l sum doma humi na zemi: iaceo ležím
ruri | na venkově (též prosterno porážím).

Pamatui: domi belligue, domi militiaegue v míru i ve válce
(S. 43); avšak jednotlivě: in pace, in bello, in militia.

Poznam. 1. Domi, ruri, humi jsou tvary lokálné (S. 26, P. 2;
S. 34, P. 3).

2. Domos klade se, je-li řeč o domovu několika lidí: Galli do
mos abeuní.

3. Ke tvarům domum, domo, domi mohou přistoupiti též ná
městky přivlastňovací neb adjektiva a genitivy substantivné, jimiž
se označujevlastník:

domum meam, domos suas, domum alienam, Pompel;
domo mea, tua, nostra, aliena, Pompel;
domi meae, tuae, nostrae, alienae, Pompei;

avšak jen: in illam domum, in domům auream, ex domo aurea, in
ila dorno, in domo magnifica a pod.

O předložkách.
O předložkách s akkusativem $. 179.

S. 294. 1. Ante, post klade se o místěi čase; o místě jen
na ot. kde? *)

2. Rčení: post hominum memoriam za (od) paměti lidské.
9. 295. 1. Apud klade se obyč. při jménech osob; zvláště

pamatuj apud při jménech spisovatelův: apud Platonem (= in Pla
tonis scriptis) legimus u Platona.

2. Rčení:
apud regem verba facere mluviti před králem
apud (ad) populum, apud sena- k lidu, v senátě mluviti.

tum (in senatu) dicere
S. 296.Ad klade se: 1. o směru k čemui o blízkosti

u něčeho nebo při něčem: ad oppidum k městu i u města, ad mare
při moři (a tak obyč. při věcech místo apud; srov. $. 292, 3).

2. o čase: ad summam senectutem až do vysokého věku, ad
vesperum do večera, k večeru; ad cerftam diem n. jen ad diem
v určitý den, na den, ad fempus na Čas n. V pravý Čas, v Čas.

1) Předložky ante užívá se někdy též o přednosti (nikoli však u CČicer.ani
Caes.): ante alios carissvmus nad jiné, ante omnes, ante omnia (srov. praeter).
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3.o počtu přibližném: řuimusad ducentosbylo nás ke
dvěma stům; v tomto významu i příslovečně (= fere, circiter): ad
octingenti homines caesi suní.

4.o míre, až do jaké se co děje: ad unumomnesperie
runí všichni do jednoho, ad verbum exprimere aliguid do slova. do
slovně.

5. o účelu jako čes. k: ad eam rém k tomu účelu. aď lebo
randum natus (srov. S. 241, P. 3; 8. 245, 3, P. 2); při výrazech
impediendi: hoc impedimentoerat ad pugnam k boli, v boji.

6. o příčině = R, ná: omnes ad clumorem conveniunt
k pokřiku, na pokřik, aď nutum ulicuius facere aliguid na pokyn.

/.0 způsobu = dle: ad suum arbitrium imperare dle své
libosti, omnia ad voluntatem alicuius facere dle přání něčí, ad veri
Zatem dle pravdy, ad speciém na pohled, na oko.

S. ovztahu = vzhledem k, co do, co se týče: nihil sibi ud
celeritatem religui facere co do rychlosti, vir ad pericula forfis co
do nebezpeč., v nebezpeč., ad rem nihil interest Co do věci.

O. o poměru (ve smysle srovnávacím) = vzhledem k,
vedle, proti: haec sunt ad nostram consuetudinem levia vzhledem
k našemu obyčeji, vedle našeho obyčeje.

10. Rčení:proticisciadbellum(inproelium)© táhnoutidoválky(dobitvv)resadmultospertinet,dauodaď| věcsetýkámnohých,cosemne
me aíttinet týče

imperium deferre ad aliguem velitelství vznésti na koho
ud aliguem deferre (referre) někomu oznámiti něco

«lguid
referre ad senáatumde aligua re učiniti návrh senátu o čem.

S. 297. Adversus, contra, erga. 1. Adversus a coníra kladou
se o místě jako čes. proti: adversus (contra) montem.

2. Adversusklade se ve smysle nepřátelském i přá
telském: adversus hostem dimicare proti nepříteli, impius ad
versus deos (8. 241, P. 2);

contra vždy ve smysle nepřátelském: confra hostem
dimicare, contra naturam, coníra opinionem, coutrů ea nebo jen
contrá (adv.) naproti tomu, naopak;

erga vždy ve smysle přátelském:') gratus erga deos,
pietas erga deos (S. 241, P. 2. a 8. 250, 2, P. 2.).

1) V prose pozd. též ve smysle nepřátels.: odium erga Romanos a pod.
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9.298. Circum, circa kladou se na ot. kde?, někdy též na ot.
kam?: circum (circa) oppida mittere legatos po městech.

Poznam. Circifer klade se obyč. příslovečně: media circiter
nocte asi o půlnoci, circifer sescenti okolo šesti set; předložkou
bývá circiter toliko o čase: circifer meridiem okolo poledne.“)

S. 299. Citra, cis s této strany, před
trans s druhé strany, za
ultra S oné strany, za

kladou se na ot. kŘde?; též na ot. Řam?: citra flumen éxercitum du
cere na tuto stranu řeky, trans Mosam ire za (přes) Mosu, ultra
eum locum castra transtulit za to místo.

Poznam. 1. Trans klade se o rozhraní: trans Rhénum inco
lere; nemyslí-li se na rozhraní, klade se ulíra.

2.Při ultra bývá ablat. míry: milibus passuum duobus (paulo)
ultra eum locum (8. 284).

3.Ulíra klade se i ve smysle přeneseném: ulíra modum přes
míru, ulfra vires přes (nad) síly (srov. supra).“)

S. 300. Extra, intra kladou se na ot. kde?; též na ot. kam?:
extra munitiones procedere n. egredi ven ze hradeb, infra munitio
nes ingredi dovnitř hradeb, do hradeb.

Poznam. 1. Exfra klade se někdy ve smysle přenesen.: exfra
consuetudinem proti obvčeji, extra ordinem mimo pořádek (srov.
praeter).

2. Intra o čase v. 8. 291, P. 2.
S. 301. 1. Inter klade se jako čes. mezi; zvláště pamatuj

intero vespolnosti, 8. 321,a).
Poznam./nfer cenam mezi večeří, při večeři, inter epulas.)
2. Rčení: constaíf infer omnes všem jest známo.
S. 302. Infra, supra kladou se: 1.o místěna ot. kde? i kam?
2. o čase: Homěrus non infra Lycůrgum fuiť nežil po Ly

kurgovi, paulo supra hanc memoriam před naší pamětí.

1) Circa o čase a počtu teprve u spisovatelů pozd. a u básn : circa
lustra decem, circa guingentos ceciderumt.

U Tac. eřrca často o vztahu — týkajíc se, co do, vzhledem k: publica
eirja bonas artes socordia týkajic se dobrých zařízení.

2) U pozd. spisovatelův a u básn. užívá se i předl. citra ve smyslu př e
neseném: nec virtus citra genus est (-—tnferior genere est); peccavs citra scelus
chybil jsem, ale moje pochybení jest ještě před hranicí zločinu — není ještě zlo
činem; materia utuntur informi et citra speciembez úhlednosti.

3) Tae: ča neuirts cura posteritatis inter infensos et obnoad08— cum alů
tnfensi alii obnoxii (odvislí) essent.
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3. o míře: uri sunt magnitudine paulo infru elephantos
o málo menší nežli sloni, supra vires přes moc, supra modum přes
míru.

Poznam. O ablat. míry při infra a supra v. S. 284.
S. 303. Obklade se o příčině: id feci ob aliguod emolumen

fum pro nějaký zisk (= emolumenti causa); ponejvíce ve spojeních:
ob eam rem, ob eamcausam pro tu příčinu, protoguamobrem,guamobcausam| prokteroužtopříčinu,pročež.

Poznam. O místě klade se ob toliko ve rčení: ob (ante)
oculos versari míhati se, kmitati se před očima.

S. 304. Penes klade se ve rčeních jako: penes ephoros sum
mum imperium eraf, penes praetorem est iudicandi potestas.

S. 305. Praeter klade se: 1. jako čes. mimo, kromě.
2. o přednosti: Arisfides praeter ceteros iustus nomi

naťur nad ostatní, nad jiné.
3. o míře: praeter modumnád míru, praeter spem mimo

nadání, praefer opinonem mimo domnění, praeter consuetudinem
mimo obyčej, nadobyčejně.

S. 306. Propeklade se na ot. kde? i kam?: prope urbem
blízko města n. blízko k městu.“)

Poznam. 1. Jako prope urbem praví se též: propius urbem,
proxime urbem (srov. $. 241, P. 4).

2. Místo prope urbem praví se též na ot. kde?: prope ab urbe
nebo non longe ab urbe (opak jest: procul ab urbe, longe ab urbe)
n. na ot. kam?: prope ad urbem; rovněž propius ab urbe, propius
ad urbem (srov. $. 292, 3, P.).

S. 307.Propter klade se: 1. o příčině: propter frigora se
getes maturae non erant pro mrazy. |"

2. o pohnutce: propter perfidiam,propter metum.
Poznam. Zřídka vyskýtá sé propter (z propiter = prope)

V původním význ. místním: propter oppidum = prope oppidum.
S.308. per klade se: 1. buď o směru kudy?, v češt. instru

mentál: ire per finesúzemím;neb orozsahuna ot. po čem? nebo
přes co?: nuníios dimittere per agros po dědinách, per corpora
transire po tělech, přes těla.

1) V pozd. prose i ve smyslu přenesen.: Romani Horattum accipiunt eo
maiore cum gaudio, guod prope metum res fuerat že jejich postavení jim bylo
už strach nahánělo; sed primo magis ambitio guam avaritia ammos hominum
exercebat, guod tamen vilium propius vtriutem erat.
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2. časově o době, po kterou se něco děje: per decem an
nos po deset let ($. 232, 1); někdy i o době, kdy se co děje: per
ista tempora za těchto dob, per hos annos, per ludos v čas her.

3. o prostšedníkovi: per nuntium certioremfacere
uliguem skrze posla, po poslu ($. 272); ve významu modálném
ioprostředku: per lifteras certioremfacere aliguem listem,
písemně (S. 272, P. 2).

4. o příčině, zejménao překážce: per aetatem arma
jerre non posse pro věk. Zvlášťě pamatuj per o osobě nebo věci,
přa kterou něco se státi může nebo nemůže: id per me fieri liceí
pro inne (co se mne týče, pokud na mně záleží); ipse, cum pri
mum per anni tempus potuit, ad exercitum contendit.

5. o osobách (bozích), jichž se dokládáme: iurare per
deos při bozích; per deos immortales, guae ista tanta crudelitas est!

Poznam. Per se znamená: a) sám od sebe, o své ujmě, sám:
milites per se, gůae videbantur, administrabant; b) sám sebou, sám
o sobě: Seguani per se minus valebaní; virtus per se (t. sine for
tuna) ponderanda est. Zhusta přistůpuje k per se náměstka ipse
(S. 215, P. 2).

S.309. Secundum klade se jako čes. podle o místě a oře
didle: secundum flumen, secundum naturam vivere.

Poznam. Někdy klade se secundum o Čase: secundum
pugnamhned po bitvě; o posloupnosti v hodnotěneb 0 po
řadí: secundum deos homines hominibus maxime utiles esse pos
sunt (hned) po bozích, secundum ea potom (t. c. na druhém místě).“)

2. O předložkách s ablativem v. $. 180.

S. 310. 1. A, ab — od. Na rozdíl od češtiny klade se ab
ostraně,na (se) které co jest nebose děje: erat a septentrio
nibus collis na severu; Gallia attingit ab Séauanis Rhénum se
strany seguanské.

ab ea purte na této straně a fergo od zadu, vzadu
(a) dextra, (a) Sinistra vpravo, a primo (novissimo, extremo)

vlevo agmine a pod.

1) Předl. iuxta vyskýtá se zřídka: vuxta viam podle (vedle) cesty; v pozd.
prose i ve smysle přenesen.: periculostores sumt inimicitiae iuxta lbertatem
vedle svobody, při svobodě (— ubi símul valet libertas); též o p řadí: čurta
deos im tua manu positum est imperium hned po bozích.

Velmi zřídka vyskýtá se pone: pone tergum insurgebat silva za zády.



O předložkách: Předl. s ablativem. 73

2. Ab klade se u sloves počínání ordiri, incipere, oriri ab:
ordiri ab aligua re začínati něčím; fimor orfus est a tribunis milí
tum počal u tribunů vojenských.

3. Rčení:
reportare victoriam ab aliguo zvítěziti na někým
appellare aliguid ab aliguo, ab. nazvati něco po někom, po ně

aligua re (též ex) čem
stare, esse ad (cum) alguo státi, býti při něčí strané.

S.311.Deklade se: 1. jednak o směru s hora = S: de
murose deicerese zdi; jednakovýchodištizčeho- z: de
finibus suis exire ze svého území.

2. o době, jíž část nějaká již uplynula: de mulfa nocte
(ještě) za čiré noci, de fertia vigilia o třetí hlídce.

3. o příčině při slovesech pocitu, v. 8. 281; pamatuj: hac
de causa n. gua de re ze kteréžto příčiny, pročež (srov. ob).

4. o způsobu = dle: de consilio dle rady, de sententia dle
mínění.

5.o vztahu = sfrany, co do, vzhledemk, co se týče: lega
fos de pace mittere strany míru, o mír, fidem servare de numero
dierum co do počtu dní, guae de colloguio postulavit vzhledem
k rozmluvě, ve příčině rozmluvy; o fimeo, caveo, provideo de v.
S. 242, 2; o facio de v. 8. 274, P.

6. o předmětu při výrazech: certo, dimico, confendo a
pod. na otázku oč? a při výrazech loguor, taceo, dubito, cogito a
pod. na otázku c čem?

Audio de aliguo aliguid znam. yším o někom něco n. od
někoho něco.

Zvláště pamatuj de při slovesech:
cognoscere de re zvěděti o čem (rem poznati co)nuntiare,deferrederezprávudátiočem| (remoznámitico)
commemorare de re zmíniti se o čem (rem připomenouti 20)
confiteri de re vyznati se z čeho (rem doznati co).

7. Rčení:

de aliguo supplictum sumere trest smrti na někom vykonati
friumphare de Mithridate vítězství slaviti nad Mithridatemmereri(bene,optime)dealiguo© ziednatisizásluhyokoho
de me actum est jest po mně veta

de (ex) improviso z nenadání de (ab) integro |
de industria úmyslně denuo (z de novo) | NOVA.



74 O předložkách: Předl. s ablativem.

S. 312.Exklade se: 1. o východišti z něčeho =
zlosměru shora jakode = s: ex montibusin vallesdecurrere
S hor.

2. o straně nebostanovišti, ze kterého seněco
děje (srov. ab): ex omňi parte n. ex omnibus partibus (= undigue) ze
všech stran, odevšad, všude; na rozdíl od češtiny: ex eguo collogui
na koni, ex vinculis causam dicere v okovech, ve vězení při vésti,
pendere ex (ab) arbore na stromě, suspendere aliguid ex arbore
na strom.

3. ve smysle přeneseném při slovesech:
audio, accipio, cognosco, comperio, intellego, scio aliguid ex aliguo

slyším něco, doslýchám se, dovídám se něčeho, vím něco od ně
koho;

cognosco, intellego, animadverto, sentio aliguid ex aligua re po
znávám, znamenám něco z něčeho (po něčem, dle něčeho);

metior, aestimo, tudico aliguid ex aligua re posuzuji něco dle ně
čeho (v. S. 283).

4. časově o době, od které počínajíc něco se děje = od:
ex eo tempore od toho času (počínajíc), ex guo od té doby co;
nebo = hned po, po: Čotta ex consulatu profectus esť in Galliam
hned po svém konswmátě.

ex itinere hostes aggredi přímo Z pochodu, na pochodě
ex fuga aliguem re( ex)cipere přímo z útěku, na útěku
diem ex die ducere aliguem den ode dne, den co derí průtahy

koho meškati.
5. o příčině při slovesech pocitu jako de: dolere ex com

mutatione rerum; pamatuj mimo to: ex guo (gua ex re) fit; flumen
ex nivibus crevif; ex perconfatione nostrorum timor exercitum
occupavíl.

6. o způsobu = dle: ex communi consensu, ex COnsuetu
dine, ex more Persarum, ex senatus consulto, ex pacto n. ex foedere
dle smlouvy ; ex sententia znam. dle přání (srv. de sententtia $. 311,4).

7. Rčení:
magna ex parte z veliké části ex occulto potají
e contrario naopak ex usu alicuius ve prospěch něčí.

S. 313. Prae klade se: 1. o místě = před; téměř jen ve
rčeních: prae se agere na př. praedam před sebou hnáti a prae se
ferre na př. pugionem před sebou nositi (držeti); častěji vyskýtá
se prae se ferre ve smysle přeneseném: ná odiv stavěti, na
jevo dávati na př. scelus.
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2. o poměru (ve smysle srovnávacím) = vedle, proti:
Gallis prae magnitudine corporum suorum brevitas Romanorum
confemptui fuií.

Poznam. Beatfus es prae ceteris proti ostatním t. j. srovná
váš-li se s ostatními, praeter ceteros před ostatními, nad ostatní t.
j. více nežli ostatní (srov. S. 305, 2).

3. o překážce, ale jen ve větách záporných = pro: prae
lacrimis logui non possum pro slzy.

S. 314.Pro klade se: 1. o místě na ot. kde? = před: pro
castris exercitum collocare před táborem; zřídka na ot. -Řam?:
pro castris copias producere před tábor.

Poznam. 1. Pro znamená také »v předu na něčem, v něčem«:
pro opere milites sunt (v předu) na opevnění, nebo »v předu s ně
čeho«: pro tectis saxa mittere (v předu) se střech.

2. Pro klade se, je-li kdo zády k předmětu obrácen; ante,
je-li obličejem k předmětu obrácen: pro“ portis esse in statione
(stráž jest obrácena zády ke branárm), ale: Hannibal ante portas!

2. o ochraně (stavím se před něco, abych toho chránil) =
pro, za: pro patria pugnare za vlast; logui, petere pro aliguo.

3. 0 zastupování = místo,na místě,za: innocentespro
nocentibus poenas penduní, cornibus pro poculis uti; tak zvláště
při osobách úředních: legatus pro praetore; pro consule, pro prae
tore in provinciam profectus esť jakožto prokonsul, propraetor;
často vyjádřen bývá předložkou pro s abl. doplněk, v. 8. 212.
P. 3; 8. 213, P. 3; S. 214, P.

pro certo affirmare aliguid na jisto tvrditi něco
pro Vvisorenuntiare aliguid jako věc spatřenou něco oznámiti
pro testimonio dicere aliguid praviti co na svědectví.

4. o odměně a odplatě = Za: pro meritisgratiam re
ferre alicui za zásluhy; o úlciscor pro v. S. 222. d.

5. o způsobu a přiměřenosti dle, vedlenebo
celou větou: vivif pro dignitate podle své důstojnosti; parabaní bel
lum pro magnitfudine periculi podle velikosti nebezpečenství, jak
toho velikost nebezpečenství vyžadovala; Caesar pro sua clementia
hostes conservavit vedle své laskavosti, iak se bylo nadíti do jeho
laskavosti; ve smysle srovnávacím: Helvetiipro multitudine
hominum angustos fines habebaní vzhledem k lidnatosti, na lid
natost.“)

1) Liv. proeltum utroctus auam pro numero pugnantinm editur (7)nete tov
dověuov) než se bylo dle počtu naditi.
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pro tempore ef pro re dle času | pro rei necessitate v nouzi
a okolností pro se guisgue jeden každý seč

pro loci natura dle polohy místa jest, dle síly své.
S. 315. Cum klade se 1. jako čes. s (s instrument.), v. Š. 285;

S. 286, 1; S. 287.

Pamatuji jednotlivě:
esse cum telo, esse cum imperio, býti ozbrojen, míti vrchní veli

sedere cum pallio telství, seděti v pláštisecumreputfaren.cumanimo| usebeuvažovati.
sSuo rep.

Poznam. Cum při jméně vůdcově znamená často t. c. za ve
dení, pod: legionem cum Tito Labiéno hiemare iussit pod Titem
Labienem.

2. o přiřaďování; v češt. spojka a, i nebo jiné obraty:
cum religuis causis haec guogue ratio mimo jiné příčiny i ten důvod.

Sine — bez.)

3. O předložkách s akkusativem a ablativem 6. 181.

S. 316. A. In s akkusativem klade se: 1. na ot. kam? Zvláště
pamatuj slovesa znamenající »sejíti se a shromážditi«: Convenire
in portum, (e0, guo, huc, Romam) sejíti se do přístavu n. ve přístavě
(tam, kam, sem, dc Říma); cogere, contrahere, congregare copias
in unum locum sehnati, stáhnouti, shromážditi branný lid na jedno
místo n. na jednom místě.

Poznam. Též convenire ad: legati ad Caesarem conveneruní
k Caesarovi n. u Caesara. Pamatuj mimo to: deverti domum, ad
aliguem zastaviti se, ubytovati se kde.

2. o čase na otázku, až do kdy co trvá: in lucem dormire
až do bílého dne, v přenes. sm.: in diem vivere ze dne na den, na
zdařbůh; nebo na ot., na kdy co jest určeno, smluveno pod.: in
posterum diem inviftare aliguem na druhý den, in praesens na tu
chvíli, in futurum, in posterum, in religuum (tempus) pro čas bu
doucí, in perpetuum na vždy; podílně: vecfigal in annos singu
los pendere rok co rok, in singulos dies n. jen in dies každým dnem,
den co den (při komparativech a u slov komparativného smyslu:
in dies maior, in dies crescere, augeri).

1) Zřídka vyskytuje se jakožto předl. coram, v. S. 180; ještě řidčeji a jen
v prose pozd. a u básn. palam a simul: palam populo u přítomnosti, Scauro
semul ac Sabino zároveň S.
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3.vesmyslenepřátelském i přátelském: impetum
facere in aliguem na někoho, potestatem (ius) habere in aliguem
míti moc (právo) nad někým, animadvertere, vindicare in aliguem
trestati koho, populi Romani in eum beneficia jemu prokázaná
(srov. S. 241, P. 2; 8. 250, P. 2).

4. o účelu = na (s akk.): in classem sumptum facere na
loďstvo; ve významu modálném: multa ab Caesare in eam
sententiam dicta sunt v ten smysl, v ten rozum, in utramgue par
tem disputare na obě strany (pro i contra), in speciem na pohled,
na oko, in vicem střídavě (srov. Š. 286, P. 1).)

5. o rozdělování = na (s akk.): Gallia est divisa in
partes (res.

6. Rčení:
venire in spem rei n. de re nabýti naděje v něcovenireindeditionem;accipere© podrobitise,vzdátisenamilost
aliguem in deditionem a nemilost; přijmouti koho na

milostvindicarealigueminlibertatem| získatikomusvobodu,osvobo
diti koho

in gratiam redire cum aliguo smířiti se zase s někým.
B. In s ablativem klade se: 1. na ot. kde? Na rozdíl od če

štiny ve rčení: in flumine pons est, in flumine pontem facere přes
řeku; pak při slovesech ponendi a jiných podobného významu
(v češt. tážeme se kam?); slovesa taková jsou:

pono, loce, colloco kladu, stavímstatuo, constituo
consisto, consido stavím se, sedám si
inscribo, incido, defigo vpisuji, vtesávám, vrážím

na př. in muro (na zeď) aliguid pono, loco, colloco, constituo; in
muro consisto; praesidium colloco in urbe, ibi, Romae; inscribo
aliguid in lapide; defigo sicam in corpore.

Poznam. 1. Touž vazbu jako ponere mají i komposita: dis
ponere, exponere a j. vyjma imponere (milites in naves).

2. Pamatuji ponere ve smysle přenes.: salutem in concor
dia ponere spásu skládati ve svornosti; pass. salus civium in con
cordia posita est n. consistit (8. 275, P.).

1) O účelu zvláště u básníkův a u Tacita: n flammas tugulant boves
t. oug. b., ut flammis imeiant; Agricola mihil appetebat in iactationem t. po ničem
nebažil, aby se tím honosil; o výsledku (% consecutivum): uxor Arminu negue
victa im lacrimas negue voce supplex ani k pláči nepohnutá t. tak, že by plakala;
modálně: n matus celebrarez míry,m numerumludere dle rhythmu,n universum
vůbec, vesměs.
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2. o trídě nebomnožství, ke kterémukdo neboco ná
leží nebo se počítá: Thales in septem sapientibus fuit, numerátur,
habetur, ducitur; Piltacus in septem sapienfum numero est habitus;
mortem in malis numero, pono, habeo, duco (8. 212, P. 3; SŠ.218,
P. 3).

3. o stavu, v němž kdo nebo co jest: esse in armis, in spe
(S. 244, 1, P.); Aristides in summa paupertate decessit.

4. o poměrech a okolnostech, za kterýchněcoiest
nebo se děje = při: servos in pabulatione excepit Caesar při pico
vání, in oppugnatione při obléhání; ve významu příčinném:
potestne in fam diversis mentibus pax esse? při tak různém smý
šlení; ve významu připouštěcím = (dů)při, (i) přes: (etiam)
in extrema spe salutis (i) při poslední naději na spásu, in summa
omnium rerum inopia přes svrchovaný nedostatek všech potřeb
(srov. S. 290, 1, P. 1.).

5. o osobě, při které nějaká vlastnost jest: in aliguo est
magna clementia (v. S. 244, 4); při které nebo na které něco chvá
lím, kárám, něčemu se obdivuji pod.: hoc in fratre laudo, repre
hendo, admiror.

6. o tom, v čem, proč, vzhledem k čemu někoho chválím,
kárám, někomu se obdivuji, někoho napodobují pod.: in hoc fra
trem laudo, reprehendo, admiror, imitor (srov. $. 225, 4); zejména
také při adiektivech: in eo fui improbus, liber a pod.

7. Rčení.
in conspectu n. in oculis alicuius před očima, před tváří něčí
versari, occupari in aligua re obírati se, zaměstnávati se čím
tempus (operam, pecuniam) con- čas (práci, peníze) vynaložiti

sumere in aligua re nač.
S. 317.A. Sub s akkusativem klade se: 1. buď o směru

pod něco: exerciftum sub iugum mittere pode jiho; nebo
o směru dolů pod něco výše postaveného= (až) ku: sub
murum succedere; v přenesen. smysle: sub imperium,sub
(in) potestatem redigere pod panství uvésti, podmaniti.

2. o čase: sub vesperum pod večer, k večeru, sub lucem
k ránu; řidčeji čes. hned po: sub haec dicta abiit hned po těchto
slovech.

B. Sub s ablativemkladese: 1.buď otrvání podněčím:
sud terra pod zemí, buď o trvání dole pod něčímvýše vy

bb-64
čnívajícím — (dole) pod něčím, (dole) při něčem: sub muro con
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s'stere; ve smysle přenesen.: sub imperio, sub (in) potestate
(dicione) esse býti pod panstvím.“)

2. o čase: sub bruma za slunovratu zimního, v zimě, sub
ipsa profectione při samém odchodu (odjezdu).*)

O pádě předložkovém jako přívlastku.

S. 318. 1. Pád předložkový bývá v lat. (jako v češt.) při
jméně podstatném jako podřadný přívlastek: pugna ad Cainnas
(= Cannensis), liber de amicitia, oratio pro Milone, oratio in Cati
linam.

Tak zejména:
a) při substantivech slovesných: reditus ex Asia, transitus

in Britanniam, excessus e vita, defectio a Romanis, contentio de
principatu, timor ab hoste;

b) při předložkách de a ex o původě neb látce: homo de plebe,
soror ex matre, statua ex marmore (== marmorea); při předl. sine
a cum: vir sine metu, exercitus sine duce, otium cum dignitate; při
předl. erga, in, užívá-li se jich ve smysle přátelském nebo nepřá
telském (8. 250, 2, P. 2.).

2. Často bývá pád předložkový mezi přívlastkovým adjekti
vem (genitivem)a substantivem: omnese x Gallia naves, omnes
ante Soócratem philosophi,Philippi ad Alexandrum
epistulae,Ciceronisde amicitia liber,Caesarisin Hispania
victoriae, srov. S. 250, 2, P. 2.

Poznam. K předložkovému pádu nřistupuje v lat. rádo
vhodnéparticipium: pugnaad Cannasfacta (Commis
sa), victoria ad Cannasparta, clades ad Cannas accepta,
bellum cum Persis gestu m, epistula ad amicum míisSa, arx in
montesita; nebo užije se věty vztažné: omnesphilosophi,
gui ante Sócratem fuerwnt; CČiceronisliber,gui est
de amicitia. Často klade se místo pádu předložkovéhopří
davné jméno: pugnaLeuctrica, victoriaCannensis,
bellumPersicum, oratioPhilip pica (srov. 8. 209,2.).

1) U básn. a pozd. prosaiků: sub oudice, sub duce, sub legibus vívere;
o podmínce rovněž teprve u pozd. prosaiků: sub condicione, sub pacto.

2) Zřídka vyskytují se předložky super nad (přes) a subter pod, užívá se
jich obyčejně o místě, a to s akkusativem na ot. kam? i kde? Jen u básn. a
pozd. prosaiků super s abl. — "e: multa super Priamo rogitans; mitte cývilessuper
urbe curas; o míře s akk.: super modum, naturam.
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O náměstkách.
I. O náměstkách přivlastňovacích.

S. 319. 1. Náměstky přivlastňovací v lat. se nekladou, není-li
na nich důrazu, a dají-li se snadno doplniti ze souvislosti: Filius
patrem amaf otce svého. Tak: follere. oculos očí svých pozdvih
nouti, exfendere manus, aetatem consumere, corpus humi proster
nere a pod.

2. Náměstky přivlastňovací kladou se i v lat.: a) žádá-li toho
srozumitelnost, a stávají pak za svýmsubstantivem:.Dio
nýsius, servus meéus, aufugit; is est in provincia tua; b) je-li na
nich důraz, a stávají pak obyčejně před svým substantivemu.
Tam mihi mea vita guam fibi tua cara est. De suis homines laudi
bus libenter praedicant (suus = vlastní). Tak vždycky: sua sponte,
mea (guidem) sententia, suo loco na pravém místě, suo tempore
V pravý Čas, suo (=: optimo) iure vším právem a pod.

Poznam. Ještě k většímu zdůraznění přistupuje k possessivu
náměstka ipse: mea ipsius opera vlastním mým přičiněním; v. $.
247, 2.

2. O náměstce zvratné.

S. 320. 1. Náměstka zvratná sui, sibi, se, suus vztahuje se
k podmětu téže věty (vztah přímý); v češt. rovněž náměstka
2vratná se, si, sebou, svůj (srov. $. 88).

Sapiens omnia sua secum portat. Pausanias consilia cum
vatriae tum sibi inimica capiebat (avšak: guae ei inimica erant).

Poznam. Suus nevztahuje se někdy k podmětu, nýbrž k ji
nému jménu téže věty; pak znamená t. c. čes. jeho vlastní: Han

-nibalem sui cives e civitate eieceruní. Suum cuigue incommodum
ferendum est. Suum cuigue každému což jeho jest. Substantivné
sui znam. jeho lidé, příbuzenstvo, rod: Ambiorigem in eguum
ouidam ex suis intulit.

2. Náměstka zvratná vztahuje se k podmětu slovesa řídicího.
sama však náleží k jinému slovesu, které jest buď a) v infinitivě
buď b) v participiu buď c) ve větě pronesené z mysli podmětu věty
řídicí, tedy ve větě účelné, závislé tázací, ve větě s konjunktivem
cizího mínění a j. (vztah nepřímý); v češt. klademe v tom případě
náměstku on, ona, ono, jeho, její atd.
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a) Ariovistus dixiť non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum in
tulisse. Sophista profitetur esse suum de omni re diceré že jest jeho
věcí. b) Alexander praefectum eguitatus incautius in se ruentem
hasta transfixit proti němu se řítícího. c) Themistocles, ut se ser
varet, ad Artaxerxem fugit. Thebani ab Alexandro petiveruní. ut
sibi parceret. Ariovistus cumlegatos apud se in castris conspexis
set, conclamavit, guid ad se venirent. O větách s koniunktivem ci
zího minění v. Š. 367 a násl.

Poznam. 1. Ve větě mohou býti d v č reflexiva, jedno o vztahu
nepřímém, druhé o vztahu přímém. Ariovistus Caesari respondet
neminem secum (t. cum Ariovisto, vztah nepřímý) sine sua (k ne
minem, vztah přímý) pernicie contendisse že nikdo s ním beze
své záhuby nezápasil.

Mohl-liby povstati dvojsmysl, klade se o vztahu nepří
mém náměstka ipse místo náměstky zvratné. Caesar milites in
cusavit, cur de sua (t. militum) virtute aut de ipsius (t. Caesaris)
diligentia desperarení.

2. Náměstka zvratná vztahuje se někdy klogickému
podmětu řídícího slovesa. CČuiexploratum est (= guis scit) se ad
vesperum victurum?3.Vevětáchvýslednýcha jinýchkonjunktivnýchvětách
vedlejších, které nejsou proneseny z mysli podmětu věty řídicí,
klade se náměstka is. Epaminóndas ita disertus erat, ut nemo Thé
banus ei par esset eloguentia.

S. 321. Vespolnost označuje se v lat.:
a) pomocí výrazů infer nos, inter vos, iníer se: amamus iit

fer nos milujeme se vespolek, vzájemně, jeden druhého, druh
druha, amaftis inter vos, amaní inter se.

Galli inter se cohortati sunt. Belgaeobsides inter se deďerunt.
Amicorum omnia inter se communia sunt. Nobis inter nes est gišd
dam commune.

b) opakováním téhož slova: Manusmanumlava. Čives
civibus prodesse oportet. ludicis est statuere, guiďdguemgue €Ui
oue (kdo komu) praestare oporteat. Zviáště opakováním slova
ulter (o dvou), alteri (o dvou stranách), alius (o několika): Fratres
alter alteri subsidium ferebať pomáhali si navzájem, jeden dru
hému. Carfháaginienses et Cýrénenses alteri altferos aliguantum
attriveruní jedni druhé. Milifes alus alium cohorfati sunt vespolek,
jeden druhého.

Poznam. 1. Ne vždy opakováním takovým vespolnost se
označuje; to platí zvlášť o alus alium:; alii aliud placeť jinému jiná

Koři Lat. mluvnice, I. VLjí vyd. 6
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věc se líbí — jednomu líbí se to, jinému ono; aliuš in alia re est
magis ufilis.

. 2. Také pomocí tvari insi s náměstkou zvratnou označuje se
někdy vespolnost: Hosfes se ipsi můlfitudine impediuní sami sobě

w . » W +. 1prokážeií.“)

3. 0 náměstkách ukazovacích.

S. 322. Hic jest ukazovací náměstka osoby prvé, iste osoby
druhé, iile osoby třetí ($. 90, 1, 2, 3). Náměstky ukazovací kladou
se z pravidla před své S“bstanuvum; je-li substantivum opatřeno
pPossessivem,před possessivum.

hic liber tato kniha (kterou mám, o níž mluvím pod.)
iste liber tahle (ta) kniha (kterou máš, o níž mluvíš pod.)
ille liber ona kniha (kterou má, o níž mluví pod.)
hic meus liber, iste tuus liber, ille eius liber

haec urbs toto město, naše mě- ; šila urbs ono (vzdálené, dříve
sto (často t. c. Řím) | jmenované) město

hic dies tento den, dnešek le dies onen den
haec tempora tyto, náše, ny- , illa tempora ony, tehdejší časy.

nější časy |
Poznam. 1. Náměstkou iste jmenují se často protivníci

(při soudě), z čehož vyvinulo se užívání náměstky té ve smysle
potupném (čes. ten). Exponam, Ouiriies, ex aguibusgeneribus ho
minum istae copiae (t. Katilinovy) comparentur.

2. Náměstkou le (jako v češt. náměstkou onen) označuje se
osobanebověcvůbecznámá, proslavená; v té příčiněklade
se ile často za substantivem; je-li substantivum opatřeno adjekti
vem, mezi adjektivem a substantivem: Sócrafes ille n. ille Socrates
onen (proslavený) Sokrates; ilud Solonis, praeciarum illud Solonis
slavný onen výrok Solonův.“)

3. Hic opovídá často to, co následuje: haec dixit, hoc modo
dixit, haec (ita) respondit. Themistocles epistulam misit his verbis.

Význam opovídací mívá též náměstka čile: ilud angif vel
potius excruciat: discessus ab omnibus tis, guae sunt bona in vita.

1 Od doby Liviovy užívá se o vespolnosti též slova znvicem navzájem.
Adhortatio invicem totam alacrt animo pervasti aciem. U Caes. znamená in vicem
— elcisstm střídavě S. 317, A, 4).

9) Básníci vytýkají často pomoci alle podmět nadbytkem. Arma vtrumgue
camo,Troiae gut prýmus ab oris Iaham fato profugus Lavimague vemit litora,
mlium tile et tervis iactaťus et alto. Nune dextra ingeminans ictu8, numc ille
svmstra.
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o 4. Hicukazuje k-tomu,co jest poz ději jmenováno(co jest
bližší), ille k tomu, co jest jmenováno dříve (co jest vzdálenější) ;
rovněž tak i v češt. fenío a onen: Senex est eo meliore condicione
guam adulescens, cum id, guod hic sperat, ille consecutus. est.

5. Právě tak jako náměstky hic, tste, ille, rozeznávají se i ad
verbia: hic, istic, lic; huc, iluc, istuc; hinc, istinc, illinc; ve vypra
vování užívá se adverbií: ibi, inde, eo (v. S. 97).

S. 323. 1. Is znamená čen neb on; v. S. 90, 4.

Poznam. Is znam. též takový (gui jaký): Praesta te eum,
gui milu a puero es cognitus. Erat Alcibiades ea sagacitate, ut de
Cipi non posseí.

2. Pomocí ef is (ea, id), isaue, atgue is = a to připojuje se
přívlastkové adjektivum s důrazem; negue is = a to ne.

Unam rein explicabo eamgue maximam. Epistulam eamague
longam accepi. Erant in Torguato plurimae lifterae nec eae vul
gares a to nevšední.

Táhne-li se »a to« ke slovesu, klade se idgue, dígue id, ne
ou id. Crassum doctum hominem cognoví idgue a puero. Nego
tun magnum est navigare atgue id mense Ouincfili.

Poznam. Vždycky přípustno jest ef guidem.
3. Náměstkais v lat. mnohdyse vypouští:
a) před relativem; v té případnosti zastupuje věta rela

tivná pád jména. Semper in civitate, guibus opes hullae sunt
(= inopes), bonis invidení. Xerxes praemium proposuif, gui in
venissef novam voluptatem (= inventori).

b) při druhém ze sloves souřadných, měla-li by býti v témž
pádě jako předmět při slovese prvém položený, k němuž odkazuje.
Pausanias multos Xerxis propinguos Byzantii cepit et regi misií
a poslal je králi. Primo ostendimus. Čethěgo signum: cognovit
uznal ji (t. pečeť).

Poznam. Id vypouští se v lat., zahrnuje-li se jím to, co bylo
ve větě předcházející vysloveno. Nobiscum versari iam diutius
non potes. non feram, non patiar, non sinam nesnesu toho atd.

4. Náměstky ukazovací is, hic, ille (jakož i adverbia ibi, e0,
hic etc.) kladou se v lat. rády v čelo věty, kterou u vypravování
dále se pokračuje (demonstrativum szojovací). Id ut audivit jak
mile to uslyšel, hic dum commordtur, eo cum pervenisset.S.324.Idem.1.Pomocíetidem,čdemaue,ataueidem© a
zároveň (i), a spolu (i), a k tomu ještě připojuje se k prvnímu pří
vlastku nebo prvnímu jménu doplňovacímu druhý přívlastek nebo
druhé jméno doplňovací.

6*
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Miltiades contulit se ad Pharnabázum, satrapam Phrygiae
eundemague (a zároveň) regis propinguum. Ouidam nimis magnum
studium in res obscuras conferunt easdemgue (a k tomu ještě)
non necessarias. Cicero fuit orator idemgue (a zároveň i) philo
sophus.

2. Při výroku, který se činí o téže osobě nebo věci, klade
se idem — zároveň (i), spolu (i); při protivě užiti lze v češt. vý
razů: avšak zároveň, přece, naproti tomu.

Ouidauid honestum est, idem est (jest zároveň) utile. Nihil
est utile, guod non idem honestum. Alcibiades adversus inimicos
suos bellum gessit, guod eidem hostes essent civitati. — Alcibiades
erat laboriosus, patiens; idem (avšak zároveň, avšak také zase)
luxuriosus, intemperans reperievatuř. mMiitii,jit DIODIETViCLOTINE
cupiditatem vulnera exceperunt fortiter et tulerunt, idem (přece)
dolorem morbi ferre non possunt. Epaminondas omnem civilem
victoriam funestam putabat. Idem (naproti tomu), postguam apud
Cadměam cum Lacedaemoniis pugna coepif, in primis stetií.

Poznam. Vypovídá-li se totéž o dvou různých osobách nebo
věcech, klade se ifem, ipse guogue, ipse čes. rovněž, též, tolikéž.

Usipetes et item Tencteri Rhénum transieruní. Tencteri ipsi
guogue Rhénum transieruní. Camilius victor ex Volscis in Aeguos
transiit ipsos (ipsos guogue, item) bellum molientes.

S. 325. Ipse překládá se do češtiny různými obraty.nuncipsum,hocipsotempore| zrovnateď,právětoudobou
id ipsum, hoc ipso to právě, tím právě
ipsum esse Dumnorigem právě Dumnorix že to jest
ad ipsam ripam u samého břehu
ex ipsa caede effugit přímo ze seče unikl
rex ipse aderaí král sám, osobněestaliudarsipsa,aliudguod© uměnísamo(osobě)

propositum est arti
senectus ipsa morbus est stáří již samo o sobě, samo

sebou
ipso eius adventu impetus ho- již "příchodem jeho, pouhým

stium repressus est jeho příchodem.

4. O náměstce vztažné.

S. 326. Jméno, k němuž se relativam vztahuje, pošine se do
věty relativné:

a) jde-li věta relativná před hlavní; zrovna tak i v češi.
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Ad auas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabi
mus. Ke kterým věcem nejschopnější budeme, v těch hlavně bu
deme pracovati; místo: Budeme pracovati hlavně v těch věcech,
ke kterým nejschopnější budeme. Óuam guisgue norit artem, in
hac se exerceaí.

b) je-li jméno, k němuž se relativum vztahuje, substan
tivný přívlastek; zrovna tak i v češt.

Amánus Syriam a Cilicia dividit, gui mons hostium erat ple
nus kterážto hora plna byla nepřátel m. hora to, kteráž plna byla
nepřátel. Firmi et constantes amici eligendi sunt, cuius generis
magna penuria est. Tak: Čato, gui vir; CČiimae,guae urbs; guae
Yes, gui dies, guo tempore etc.

c) je-li jméno, k němuž se relativum vztahuje, Superla
tiv; zrovna tak i v češt. Themistocles de servis suis, guem habuií
fidelissimum, ad Xerxem misitťkterého měl nejvěrnějšího m. nej
věrnějšího, kterého měl.

d) ve výrazech: guae est tua clementia nebo guá es clemen
tiď = pro tua clementia (S. 314, 5) jakáž jest tvá laskavost, jak jest
se nadíti do tvé laskavosti, vedle tvé laskavosti. Caesar, gua erat
clementia (== pro sua clementia, též ut erat clemens), hostes con
servavit. Difficillimas res, guae est vestra prudentia (= pro vestra
prudentia), perspexistis.

Poznam. Jméno, k němuž se relativum vztahuje, opakuje se
někdy ve větě relativné za větší zřetelností (tak zvláště často
u Caesara). Erant omnino itinera duo, guibus itineribus Helvetii
domo exire possení.

S. 327. Jde-li několik souřadných vět relativných za sebou,
spojují se spojkami ef, afgue, gue; v té případnosti klade se oby
čejně relativum jen ve větě prvé, kdežto se ve druhých vypouští,
nebo klade se místo něho náměstka is.

Caveto eum, gui absentes rodit amicos eigue omnes boni
odiosi sunt (nebo: ef omnes boni odiosi sunt) a jemuž všichni dobří
isou odporni. Bello superafos esse Arvernos, guibus populus Ro
manus ignovisset negue eos in provinciam redegisset (nebo: ne
gue in provinciam redegisset).

S. 328. Relativem připojuje se v lat. těsněji věta následující
k předcházející (relativum spojovací); v čest. klademe buď také
relativum nebo ještě častěji demonstrativum s některou spojkou
souřadnou (a, však, neboť, tedy atd.). V lat. nesmějí se při spojo
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vacím relativu klásti spojky (enim, igitur, autem, vero) vyjma
jediné famen.

Res loguitur ipsa; guae (kterážto, a ta) semper valet pluri
mum. Nihil est amabilius virtute; guam seguere, guaeso, studiose
kteréžto následuj, následuj jí tedy. Tak: guare, guam ob rem, gua
de causa pročež, proto; guae cum ita siní pročež; guae si ita sunt
v této případnosti; guo facto načež, na to; guo (guibus rebus) fa
ctum est uť; gua re cognita, guibus rebus auditis etc.

Také větu tázací lze připojiti k předcházející relativein. Se
auere virtutem; gua guid est amabilius? neboť co jest

Poznam. 1. Rovněž zjednává se těsnější připojení vztažnými
slovy: gualis (a takový, takový tedy a pod.), ubi, unde, guo etc.

2. Těsnější připojení zjednává se též neutrem guod před ně
kterými spojkami, zvláště před si a nisi; do češt. překládá se toto
guod slovci: pak, však, tedy a pod. nebo se ani nepřekládá. Co
luntur tyranní simulatione dumtíaxat ad tempus. Ouodďsi forte ce
ciderunt, tum intellegitur, guam inopes fuerint amicorum.

S. 329. 1. Připojují-li se relativem dvě věty, z nichž jedna
jest podřízena druhé, pojímá se v lat. často relativum do věty
podřízené, a spravuje se jí i co do vazby, čímž obě věty v jedno
splývají. Věta podřízenávkládá se často hned za relativem.
Nihil est amabilius virtute, guam si segueris te beatum reddet kte

rážto, budeš-li jí následovati, učiní tě blažŽeným.
Nihil est amabilius virtute, guam aui seguetur beafus erit kdo jí

bude následovati, blaženým bude.
Assentior Platoni, guem guanti facias scio kterého, jak vím, velice

si vážíš.
2. Podobně, zastupuje-li větu podřízenou vazba partici

piálná (abl.abs.)neboinfinitivná (acc.c. inf.).
Non suní ea bona dicenda, guibus abundantem liceť esse miserri

mum při nichž může býti člověk velmi bídným, byť jimi oplýval.
Seguor amicum, guem prudentem esse SCio © němž vím, že jest

opatrný; nebo: který, jak vím, jest opatrný.
Poznam. Avšak vedle toho praví se i v lat. jako v češt.: gui

cum ex eo guaereretfur, respondit m. ex guo cum.

5. O náměstkách neurčitých.

S. 330. 1. Ouis, guid (subst.) a gui(s), gua (guae), „guod
(adj.) jest shodné s českým kdo, co, který, -a, -é; jest zcela bezdů
razné a neklade se tudíž nikdy na počátku věty. Pofesí guis, etiamsi
prudens est, errare aliguando?
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. Nejčastěji užívá se náměstky této po spojkách si, nisi, ne
etc. a po relativech (v. $. 94, 1, 2) a při koniunktivu potentiál.
($. 359, 1, a).

2. Aliguis, aliauid (subst.) a aligui(s), aligua, aliguod (adi.)
jest důraznější nežli guis a jest shodné s českým někdo, něco, ně
který, -á, -é. Dixit mihi aliguis. Affer mihi librum aliguem. (Po
dobně, ač řidčeji, guispiam).

Někdymívá aliguisvýznamobzvláště důrazný: esf
hoc aliguid to jest něco (t: něco podstatného, znamenitého; opak:
nihil; aliguid dicere říci něco (t. něco podstatného. znamenitého);
aliguid assegůi.

Poznam. 1. Také po si, nisi etc. klade se aliguis (m. aus),
pronáší-li se náměstka s důrazem. Si alicuius iniuriae sibi conscius
fuisseť populus Romanus, non difficile fuiť cavere t. nějaké i sebe
menší křivdy.

2. Jako se říká: si guis, ne guis etc., tak praví se i: si guando,
ne guando, necubí (= ně alicubi).

S. 331. 1. Ouisauam, guidguam (subst.) a ullus -a -um (adi.)
klade se ve větách záporných a v řečnických otázkách záporného
smyslu (v. S. 94, 5).

lustitia nunguam noceť cuiguam nikdy nikomu neškodí.
Sine virtute negue amicitiam negue ulam rem expetendam conse
gui possumus. Num guisguam (zdali kdo) Croeso divitior fuit?

Pročež i: negue guisguam aniž kdo — a nikdo ne, negue
guidguam aniž co = a nic ne, nondum guisguam ještě nikdo ne, vix
guisguam sotva kdo. Veni Afhénas, negue me guisguam ibi agnovít.

2. K zápornýin větám náležejí též věty s nego, veto, nescio,

cave. Nego me guemguam vídisse popírám, že jsem koho viděl =
tvrdím, že jsem nikoho neviděl. Cave furpe guidguam facias.

Pamatui ullus po předl. sine: sine ulla spe beze vší naděje,
sine ullo vulnere beze všeho krveprolití, Sine ulla dubiftatione beze
vší pochybnosti (ale jen: sine dubio). |

Poznam. 1. V záporných větách klade se aliguis (m.
guisgůam), pronáší-li se náměstka s důrazem (srv. Š. 330, 2, P. 1).
Negat Epicůrus diuturnitatem temporis ad beate vivendum aliguid
afferre něco t. j. něco podstatného. Caesar Italiam sine aliGuo vul
nere cepit be2 značného krveprolití; tak zejména po slovech non

sina Úitotěs): non. sine aligua spe = non sine magna spe s velikounadějí.
2. V kladných větách klade se guisguam (ullus), obsahu

jimi myšlenku smyslu záporného; tak zejména ve větách podiní



88 O náměstkách neurčitých.

nečných a ve větách s guam po předcházejícím komparativě: Si
guisguam, certe Socrates sapiens fuif jestliže vůbec kdo, byl za
jisté S. moudrý (S. byl moudrý jako nikdo jiný). CČroesus dďivitior
fuit guam dguisguamsuperiorum regum Kr. byl bohatší nežli kte

králů), Ab António ináius periculum guam ab ullis nationibus ex
fimescendum eSí.

3. Co řečeno o guisguam (ullus), platí i o adverbiích: unguam,
usguam, guoguam.

S. 332. Ouidam — jakýsi, jistý (subst. kdosi) znamená osobu
nebo věc, kterou zevrubněji označiti nechceme nebo nemůžeme.

Scriptor guidam; Pythius guidam. Accurrit guidam, notus
mihi nomine tantum. Rozlišuj: Amicitia laudatur in guodam libro
Ciceronis ve kterémsi spise a Lege librum aliguem CČiceronis ně
který spis (ten nebo onen).

Poznam.Při adjektivě stupňuie guidam význam adijek
tiva: incredibilis guaedam ingenii magnitudo zajisté (v pravač,
zhola, přímo) k víře nepodobná velikomyslnost.

Při substantivě zmirňuje smělost nebo neobyčejnost,.
výrazu (zvláště obrazného); často přičiňuje se k němu pak slovce
guasi — jaksi, ať tak dím, abych řekl. Omnes artes habent guod
dam commune vinculum ef guasi cognatione guadam inžer se Con
fineniur.

S. 333. 1. Ouisgue — každý (pro sebe) jest bezdůrazné a
opírá se vždy o slovo jiné; unusguisgue jest důrazné — jeden
každý.

Laudati omnes sunt donotigue pro merito guisgue. Unum debet
omnibus esse propositum, uf eaudemsiť utiliftas uniuscutusgue et uni
vérsorum.

2. Zvláště klade se guisgue:
a) za náměstkami zvratnými. Sibi guisgue proximus est.

Suum cuigue. Pamatuj na rozdíl od češtiny: Consules praetores
gue In suas guisgueprovincias proficiscuntfurkaždý do své
provincie.

b) za superlativy. Docfissimus guisgue est modesiissimus.
V češt. plur.: Právě nejučenější lidé jsou nejskromnější. (Nebo
také: Každý člověk učený jest skromný. Všichni lidé učení jsou
skromni. Kdekdo učený, jest skromný). Optimum guidgue rarissi
mum est. Právě nejlepší věci jsou nejřidší.

Poznam. V témž smysle praví se též: Čím kdo jest učenější,
tím jest skromnější = Ouo (guanio) guisgue (guis) est doctior, eo
(hoc, tanto) est modestior; nebo: Uf guisgue est doctissimus, ita
est modestissimus.
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c) za číslovkami řadovými: decimus guisgue každý desátý,
guinto guogue anno každého pátého roku, primo guogue tempore
co možná nejdříve.

d) za náměstkami (adverbiemi) relativnými a tázacími a za
spojkami uf, ubi; čes. kdo. Ouam guisgue noriť artem, in hac se
exerceat. Ut (ubi) guisgue me viderat, narrabat.

S. 334. 1. Znamená-li každý t. c. všichni, překládá se do lat.
výrazy: guivis, nemo non, nemo est guin, omnes.

Hoc guivis (nemo non) intellegil. Hoc nemo est guin intelle
gat. Hoc omnes facile intelleguní.

Poznam. V sing. klade se omnis toliko při jménech věcných:
omne tempus.

2.Omnisznamenámimoto: všechen, veškeren na př.
omnisGallia;všeliký, všeho druhu: Victisomnescruciatus
suní perferendi; samý, vesměs: Erraní, si gui in bello omnes
secundos eventfus exspectaní samé zdárné úspěchy.

S. 335. Utergue klade se v lat. v singuláru: Ufergue frater
mortuus est oba bratři zemřeli.

V plurále užívá se této náměstky v lat.: a) při substantivech
majících v plurále význam Singuláru: ufrague castra, utraegue
litterae; b) je-li řeč o dvoustranách z několika osob se skládají
cích: ufrigue milites vojíni obou stran, vos ufrigue vy na obou
stranách, hi utrigue obě tyto strany (avšak: nostrum utergue my
oba atd., v. Š. 260, P. 1.).

O rozdíle mezi utergue a ambo v. S. 95, 1.

S. 336. Alius jiný, alter druhý. |
Alius—alius jiný—iiný, alii—aliijiní (někteří)—iiní.
Alter— alter (unus— alter) jeden—druhý (o dvou), alteri —

alteri jedni—druzí (o dvou stranách).
Alius iam capta castra pronuntiat, alius deleto exercitu atgue

imperatore victores barbaros venisse contendit. Alii gloriae inser
viuní, alii pecuniae. Alíeri dimicant, alteri victorem fimení.

Srov. S. 260, P. 2. O alter alterum, alius alium a podobných
spojeních viz Š. 321, b) a P. 1.

S. 337. 1. Nemo znamená čes. žádný, nižádrý:
a) při adjektivech substantivně kladených: nemo sapiens

žádný mudřec, nemo doctus nižádný učenec;
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b) při jménech národů: nemo Afhéniensis žádný Atheňan,
nemo Romanus;

c) při jiných jménech osobních:
nemo hostis.

V záporných větách: negue guisguam sapiens a žádný mu
dřec, negue guisguam poéta.

2. Rozeznávei:
non nemo někdo, mnohý

non nihil něco (sr. $

non nulli někteří nullus non každý, všecek | 334 1)non nunguam někdy | nunguam non vždy, pokaždé. ?
S. 338. Religui = ostatní (zbývající) znamená zbytek; tak

zejména při číslovkách: verpaucos (ex principibus) religuit in
Gallia, religuos obsidum loco secum duxit; religui sex a pod.

Ceteri — ostatní, jiní v přirovnání: Pompeius plura bella
gessit guam ceteri legeruní; ceteris praestare a pod.

nemo poeta, nemo (Civis,

nemo noh každičkýj. j 1 litotěs
nihil non vše

O slovese.
O rodech slovesných.

Activum,
S. 339.1. Některá slovesa mají v činném rodě i nepře

chodný význam vedle přechodného (srov. čes. táhnu, ženu):abstineome(milites)| iniuria
zdržuji se (vojíny) od bezpráví

praecipito me (aliguem) in flu
men vrhám se (někoho) střem
hlav do řeky

hostes terga (se) vertunt dávaií
se na útěk (vl. obracejí záda)

Poznam. Některá slovesa

abstineo iniuria zdržuji se bez
práví

flumen praecipitat ex mojibus
řítí se, valí se

fortuna vertit obrací se.

toliko zdánlivě mají význam
nepřechodný, ježto předmět jest vynechán: appellere ad přistati,
roz. appellere navem ad přiraziti; solvere vyplouti, roz. solvere
ancoram, navem odvázati.

2. Rodem činným vyslovuj“ se někdy činnost, jejíž pů vo
dem sice podmětjest, ale nikoli vykonavatelem (actfivum
causativum, původové).

Caesar pontem fecit postavil t. j. dal postaviti (= pontem
feri iussit nebo faciendum curavit)
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Passivum.

S. 340.1. Úplný rod trpný mají jen slovesa přechodná;
nepřechodnýchjen ve 3. osobě jednočtu v rodě trpném uží
vati se může (8. 98, 2): ifur, vivitur, ventum est, tibi parcitur, di
vitiis invidetur.)

2. Deponentia nemají passiva; místo něho užívá se buď
rodu činného: jsi mnou doprovázen fe comitor, anebo způsobu ně
jakého opisného: Beneficia mea in oblivionem venerunt (adducta

"suní) zapomenuta jsou, též oblivione obruta sunt. Eloguentia ma
gnae est admirationi, eloguentia magnam habet admirationem,
magna esť admiratio eloguentiae.

Zvůsobů opisných užívá se též místo passiva jiných sloves,
jako odisse, invidere a ij. Tyrannus odio est, in odio est, mulfum
odii hábef, in odium venit. Magnae divitiae invidiae sunt, in in
vidié sunt, invidiam habent. Srov. S. 245, 1, P. 1.

Poznam. 1. Často stává se, že latinské passivum vynášíme
v jazyce českém rodem činný m, větu trpnou v činnou měníce:
discipuli a magistro laudanfur učitel chválí žáky, lupi ab agris
timentur jehňata bojí se vlkův.

Jindy užíváme v češtině obratů se slovesy býti, bráti, vzíti,
přijíti a i.: gui alios contemnif, ipse contemnitur sám v pohrdání
bývá; laedor beru úraz; praemio donati sumus vzali jsme odměnu;
urbs deleta est město na zkázu přišlo.

2. Při passivném infinitivu kladou se v perf. trpné tvary
coeptus sum a desitus sum místo činných (připodobení rodův):
oratio legi coepta est, desita est počala se, přestala se
čísti; pugnari coeptum esf, desitum esťfpočalose, přestalo
se bojovati.

Avšak: Fiducia augeri coenpil, ježto augeri jest passivum
mediálné (v. S. 341); iniuriae fieri Coeperunt. Podobně při in
finitivě deponentií: Dissensio civilis oriri c 0e piť.

S. 341.Činnost zvratná (reflexivná) vyjadřujese
v lat. formou činnou s náměstkou osobnou nebo zvratnou: delecto
me bavím se atd. (S. 85); avšak vedle toho vyjadřuje se Činnost
zvratná v lat. formou trpnou (passivum mediálné).
armari ozbrojiti se - falli klamati se
augeri rozmnožiti se | ferri nésti se, hnáti se

1) Básníci tvoří passivum osobné i od sloves nepřechodných: Cur ego in
videor? (m. mihi cur tnvidetur?).Haecegoprocurare tmperor (m.mit imperatur,
ut haec procurem). An dea sim, dubitor (m. de me dubstatur).
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delectari baviti se lavari mýti se, koupati se
exerceri cvičiti se moveri pohybovati se
extendi prostírati se mutari měniti se atd.')

Aermovetur. Temporamutantur. Militesexercen
tur, lavantur.

Poznam. 1. Mezi delecto me a delector jest rozdíl ten, že při
delecto me vychází činnost od podmětu, kdežto při delector pří
čina její jest mimo podmět.

Je-li podmětem věc neživotná, užívá se v lat. vždycky formy
trpné: occasio offer.tur (nikoli se offert) příležitost se nasky
tuje, spes osten ditur nadějese ukazuje.

2. Česká náměstka zvratná se spojuje se často s fraseologic
kými slovesy viděti, cítiti, dáti, býti lze; v lat. v té případnosti do
stačuje pouhé passivum: vidím, cítím se býti pohnut, k tomu při
veden commoveor, adducor; vidím se býti nucen cogor; vidím se
býti zklamán deceptfus sum;- prosbami mými dal se pohnouti pre
cibus meis commofus esí.

O časech slovesných.
S. 342. Latina má šest časů nebo tvarů časových, v. $. 100.
1. Co do doby. do které děj padá, rozeznáváme:
a) časy doby přítomné: praesens a perfectum praesentiae;
b) časy doby minulé: imperfectum, perfectum historicum a

plusauamperfectum;
c) časv doby budoucí: futurum I. (simplex) a futurum I.

(exactum).
Časy doby přítomné a budoucí slovou hlavními, časy doby

minulé vedlejšími neboli historickými, též praeterita.
2. Co do jakosti nebopovahy děje (8.99) rozeznáváme

časy děje frvacího a časy děje dokonaného neboli dovršeného.
Časy děje trvacího tvoří se od kmene praesentního ($. 113); časy
děje dovršeného od kmene perfektního a participiálného ($. 116
a 120).

3. Časů užíváse buď samostatně (absolutně) ti.
bez ohleduna jiný děj,nebovztažně (relativně) t. i. vzhle
dem k jinému ději. Čo do vztahu k jinému ději označuje se tvarem
časovým děj současný, předčasný nebo následný. Současnost bývá
vvjadřována časy děje trvacího, předčasnost časy děie dovrše
ného, následnost opisnou koniugací činnou.

n0 mediálné platnosti sloves induor, exuor a pod. viz pozn.2. na str. 18.p. č.
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O časech ve větách hlavních.
Praesens.

S. 343. 1. Praesens značí děj v přítomnosti mluvícího tr va
jící nebose opětující: lego čtu nebo čítám.

2. Praesens značívá též děj obecný, platností svou do kte
rékoli doby, tedy i do přítomné padající, zvláště v obecných prav
dách; v češt. slovesa trvací neb opětovací neb i jednodobá (praesens
gnomicum).

Fortes fortuna iuvat (pomáhá).Nunguamexpletur (se
neukojí) divitiarum sitis.

3. V živém vypravování klade se zhusta t. zv. praesens
historicum; v češt. obyč. slovesa jednodobá, někdy i trvací.

Pisidas resistentes Datames invadit (napadne), primo
impetupellit (zažene),fugientesperseguitur (stíhá), mul
tos interficit (pobije),castra hostiumca pit (vezme).

4. Někdy bývá praesens místo perfekta značíc přítomný
stav: permittitur jestdovoleno,urbsclauditur (cingi
tur, continetur) jest uzavřeno,monsnivetegifur jest po
kryta, liber inscribitur jest nadepsána.(Omnescollesab exer
citu tenebantur byly obsazeny. Helvetii undigue loci natura
continebantur bylisevřeni).

Perfectum.

S. 344. A. Perfectum praesentiae značí děj v přítomnosti
dovršený, a znamená se jím pak:

1. stav přítomný z děje dovršeného vzniklý; v této
platnosti lze je často nahraditi (i přeložiti) časem přítomným.

Constiti — sto. Čonsedi = sedeo. Consuevi = soleo. Didici,
cognovi = scio. Decrevi, statui, constitui = mihi in animo est. Perii
jest po mně. Mortuus est jest mrtev. Mihi persuasí jsem přesvěd
čen. Non revocare potfes,gui periere, dies.

Odtud: memini pamatuji (se), odi nenávidím, novi znám.
2. úsudek o ději minulém se stanoviska přítomnosti (t. zv.

perf. logicum).
Recte fecisti! Satisvi xi; invictusenimmorior (Epamin.).

Triste est nomen carendi, guia subicitur haec vis: habuit, non
habeť.Naturaoculosmembranistenuissimisvestivitetsaepsit.

Poznam. 1. Perfektum passivné mívá v lat. obyčejněvý
znam perfekta historického: navis armata est loď se ozbrojila
(tehdáž). Avšak může míti také význam perfekta praesentního a
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znamenatt přítomný stav: navis armata est loď jest ozbro
jena t. j. jest ve stavu ozbrojení; o stavu minulém řeklo by se pak
navis armata erat, fuit, o budoucím: navis armata erit. Podobně:
Gallia est omnis divisa in partes tres (píše Caesar); Caesaris
aetate Gallia fuit divisa (řekiibychom my).

2. Mocněji vyjadřuje se stav z dovršeného děje vzešlý par
ticipiem perf. pass. spojeným se slovesem habeo nebo feneo: urbem
captam habeon.ťteneo,rem cognitam habeo. (Caesar
eguitatum ex omní provincia coactum hNhabebat.)

S. 345. B. 1. Perfektem historickým vypravují se události
minulé, když nepřihlíží se ani ke krátkosti nebo délce jejich
trvání ani k jinému ději minulému. Tudíž lze označiti perfektem

historickým 1 děj, který v minulosti trval, pokud se nám jeví jako
v jednu dobu shrnuty. V ČEST.Krademe minnlý Čas Slóvěs jednodo
bých anebo hledíce k prodlenějšímu trvání děje, i minulý Čas sloves
trvacích.

Veni, vidi, vici. Romulus trbem Romam condidit. Pericles
guadraginía annos rei publicae Athenienstum praefuit.

2. Perfektem značí se někdy děj obecný, do kterékoli doby
časové, tedy i do přítomnosti padající, zvláště v obecných prav
dách: t. zv. perfektum gnomické. V češt. klademe obyčejně pří
tomný čas sloves jednodobých.

Multi patrimonia effuderunt (promarnili n. promarní) incon
sulte largiendo.*)

Imperfectum.

5. 346. Imperfectumznačí děj minulý trvací neb opěto
vací: legebam četl jsem nebo čítal jsem.

Imperfectum klade se:
1. samostatně; zvláště užívá se ho v líčení mravů, obyčejů,

zřízeni a pod.
Anseres Romae publice alebantu r. Romae guotannis bini

consulescreabanfur.
Poznam. 1. V živém líčení klade se někdy místo tMmper

fekta iní. praesentis: t. zv. inf. historicus. Cotidie Caesar Haeduos
frumentumflagitare. Diem ex die ducere Haedui; confeřri,
comportari,adesse dicere.

2. Je-li opětování označeno slovy semper, saepe a pod., Ktade
se z pravidla perf. hist. Epaminoóndas amicorum fid2 úd alios sub
levandos saepe usus est. Podob. solifus sf vedle solebaít.

1) Zvláště u básn.: Non domus el fundus, non aeris acervus et auvi azyroto
domino dedu«xttcorpore febres horečky z těla nevyžene. Podobně ve přirovnáních:
Improvisum aspris veluti gut sentibus anguem pressit humi nitens iropidusgue
repenie refůgvit: haud secus Androgeos výsu tremefactus adtbal.
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2. vztažně, aby se vyjádřila současnost s jiným dějem minu
lým. Cum Caesar in Galiiam venif, duae ibi factiones erant.

Žejména klade se imperfectum v historickém vypravování
o vedlejších okolnostech, které událosthlavní (histo
rickým perfektem vyjádřenou) současně doprovázely; tak zvláště
při líčení míst, mravů, povah, poměrů a stavů, nebo vykládá-li se
mínění jednajících osob.

Caesar Alesiam circumvaliare instituit. Ipsum erat oppidum
in enllo summo, cuius radices duabus ex parfibus flumina sublu e
bant; ante oppidum panities mediocris patebat; religuis
omnibusex partibus collesoppidum cingeDani.

Ariovistus eguestri proelio cottidie contendit. Genus hoc
erat pugnae: eguitum milia er a nýt.sex, totidem numerc pedites;
cumhis in proelioversabantfur.

Rěgulus Cartháginém rediit. Negue vero tum ignorabat
se ad crudelissimum hostem ef ad 2xguisita supplicia prořicisci;
sed iusiurandum conservandum putabat (pod. videbat enim,
nam non dubitabat).

3. Imperfectum vytýká někdy snahu o vykonání děje £. zv.
imperi. de conatu (snahové); srov. čes. chytal ale nechytil, kupoval
ale nekoupil. Pyrrhus Fabricio pecuniam dabaf dával, nabízel.

V podobném smysle klade se i praesens de conatu.

Plusguamperfectum.

S. 347. 1. Plusauamperf. značí děj v minulosti do

vršený a stav minulý z děje toho vzešlý (srv. perí. praesentiae).
Themistoclesomniumciviumperceperat (znal) nomina.
Odtud: mermineram pamatoval jsem (se), oderam nenáviděl

jsem, novéram znal jsem, consfiteram stál isem ©tč.
2. Daleko častěji však užívá se plusguamperfektavztažně,

aby se vyjádřilapředčasnost před jiným dějem minulým.
Caesar ex ltalia cum guingue legionibus, gua proximum iter

in ulteriorem Galliam per Alpes erat, ire contendit. Helvetii iam
per angustias ef fines Séguanorumsuas copias traduxeraní
el in Aeduorum fines perveneraní (děje k předcházejícímu
předčasné) earumgue agros populabantur (děj k předcházejícím
sručasný).
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Themistocles domicillium Magnesiae sibi constituit; namaue
hanc urbemei rex donaveráat.

Futurum.

S. 348. 1. Futurum I (simplex) značí děj budoucí buď
trvací buď opětovací buď jednodobý: legambudučísti
nebo budu čítati nebo přečtu.

2. FuturumII. (exactum)značíděj v budoucnosti do
vršený a stav budoucí z dějetohovzešlý.

Novero budu znáti, constitero budu státi etc.

Coniugatio periphrastica activa.

S. 349. Coni. periphr. act. značí děj, který někdo vykonati
"hodlá vůmyslu má, se chystá,:nebo děj,kterýněkdovy
konatimá, vykonatis to jest, o kterém dá se očekávati,
že se stane.

Bellumscripturus sum. Pausamaspatriamproditu
rus fuit. Si illodie Sestius occisusesset, fuistisne ad urma
ituri? zdali jste byli odhodláni zbraní se chopiti? (nebo: zdaž
byste se bývali zbraní chopili?)

Ouid timeam, si post mortem beatus fFutfurtůs sum mám
býti. Permoviťoratione Anfoniuseo0s,gui erant iudicaturi
kteří s to byli aby. Gravior ultor caedis, si superesset, rex (Tidr

- guinius)futuruseratť dalo se očekávati,že by se bvl stal (neha:
že by se byl býval stal).“)

O časech ve větách vedlejších.
S. 350. Časy ve větách vedlejších kladou se většinou vztažně,

t. i. vyjadřuje se jimi obyč. vztah současnosti, predčasnosti neho
následnosti k ději věty hlavní.

1) O časích v dopisech. V dopisech přenáší se latiník zhusta duchem v
dobu, kdy list jeho má býti čten, a klade ty časy, kterých by příjemce listu užil,
kdyby příběhy v dopise oznamované vypravoval sám. Při tom vvjádří Se vece"a
slovcem pridie, dnes slovci 60 die,nyní a posud jak obyčejně slovci unc a adu

Tak píše Cicero Attikovi: Nihil habsbam, guod čertbeřem(nemám ti ca
psáti); negue enim noví gmdguam audteram et ad tuas omnes :jistulas ve
scrapseram pridie (včera jsem odepsal). Attikus obdržev list vypravoval by
příběhy ty takto: Cicero nihil habebat. guoď seriberet: negne ent noví gutdgnam
uudřerat vt ad meas omnes epistulas rescripserat pridie.
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A. Vztah současnosti. i. Praesentem vyjadřuje se současnost
s přítomným dějem věty hlavní.

Oui tacet, consentire videtur. Ouotiens (cum, si) domi
su m, ad te scribo (psávám tobě: děje opětované).

2. Imperfektem vyjadřuje se současnost $ minulým dějem
věty hlavní.

Hercules ťum dolore frangebatur, cum immortalitatem ipsa
morfe guaerebat. Magna multitůdo undigue ex Gallia con
venerat, guoš spes praedandi ab agriculfturarevocabat. Ouo
tiens (cum, si) domi era m, ad te scribebam (psával isem tobě:
děje opětované).

Zvláště pozoruhodno jest imperiectum ve větách vedlejších,
když se v hlavní klade perfectum hist. (srov. S. 346, 2).
Themistocles,guodrem familiaremneglegebat, a patre exhe
redatus est. Caesar, etsi a bello atgue hoste discedere detrimento
sum esse existimabat, tamen... ne tanta civitasad vimatfgue
arma descenderet, huic rei praevertendum existimavit (vypravo
vání hlavního děje) ef in Aeduos ire statuit.

3. Futurem I. vyjadřuje se současnost s budoucím dějem
věty hlavní. .

Odero, si poter o, si non, invitus amabo. Ouotiens (cum, si)
domi er o, ad te scribam (děje opětované).

B. Vztah předčasnosti. 1. Perfektem vyjadřuje se předčasnost
před přítomným dějem věty hlavní.

Multos memorare possum, gui ex infimo loco summos honoresassecuti suní.
Ouotiens (cum, si) domum veni, ad te scribo (děje opěto

vané; v češt. klademe ve větě vedlejší praesens sloves jednodo
bých, někdy i opětovacích: kdykoli domů přijdu, psávám tobě).
Magistratus Gallorum,guae ex usu esse iudicaverunít (pro
spěšným uznají n. uznávají), multifudini produnt. Ubicungue maior
incidit res (se přihodí),Galli per agros clamore significant (ale:
inciderat — significabant, v. násl. odstav.).

2. Plusguamperfektem vyjadřuje se předčasnost před minu
lým dějem věty hlavní.

Pausanias eodem loco sepultus est, ubi vitam posueraí.
Legiones sex, guae primae veneraní, opere dimenso castra
munire coeperuní.

Kořínek, Lat. mluvnice, li. VII. vyd. 7
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Ouotiens (cum, si) domum vene rum, ad te scribebum (děje
opětované).Caesar, guos laborantes conspexerat, his subsidia
submittebat.

3. Futurem Il. vyjadřuie se předčasnost před budoucím dě
jem věty hlavní.

Ouod videro, nuntiabo. Virtutem gui adeptuseritf;
ubicunaue erit gentium, a nobis dligetur. Ouotiens (cum, si) domum
venero, ad te scribam (děje opětované).

Poznam. Za futurum berou se praesentní tvary smyslu fu
turálného jako jsou: possum, volo, debeo, difficileest, necesse
est, oportet etc., opisná konjugace passivná, imperativ nebo místo
něho koniunktiv; pročež jim odpovídá ve větě vedlejší futurum I.
nebo Il.

Ouidauidacciderit, fortiterferamus (ferre possu
mus, volumus, debemus; ferendum esf, videut fe
rus). Ouiadipisciveram gloriam volet, iustitiae fungatur
officiis.Non audiendi suní, gui graviter inimicis irascendum
putabuní. Difficile esť amicitiammanere(vix manebit),si
u virtutedefeceris. Oportet venerari fe regem;,si in con
spectumvener i S.

C. Vztah následnosti. Praesentem opisné konjugace vyjadřuje
se následnost po přítomném ději, imperfektem opisné koni. násled
nost po minulém ději, fufurem opisné Rkonj.následnost po budoucím
ději věty hlavní:
laudo id, guod facturus es co dělati chceš (hodláš, budeš)
laudabam (laudavi) id, guod facturus eras co jsi chtěl (hodlal)

dělati
laudabo id, guod facturus eris co budeš chtíti (se odhodláš) dělati.

Iniuriamgui facturus est, iam facit. Permovit orationesua
Antoniuseos,guierantiudicaturi. Demonstrabotibiea, guae
ero dicturus.

S. 351. 1.Shodné věty vedlejší t. j. takové, které majíce týž
podmětjako věta hlavníobsahem nebo časem (věcně nebo
časově) úplně v jedno s ní spadají, mívají týž čas jako věta
hlavní, Často mívají věty shodné také týž přísudek jako věta hlavní.

Věty obsahem shodné: Bene fecif, gui (guod, cum, si) hoc
feciť. Ouidaguidfeci, de tua sententia feci. Bene fecit, guod
restitit. Tissaphernes nihil aliud egit guam bellum comparavit.
Si patriam relingues, facies omninomale. Oui Antonium
Ooppresserií, magnumbellumconfecerif.

Věty časově shodné jsou věty časové uvozené spojkami dum,
guoad, guamdiu, v. 8. 391, 2.
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2. Shodné bývají i takové vedlejší věty, které mají za přísudek
slovesa posse, velle, debere a pod. s infinitivem slovesa věty hlavní.

Fecit, guod(facere)potuit, voluit, debuit. Ouoad
potuift, restititť. Ouaevoluisti, abstulisti. Abiis non
es adiutus, a guibusdebuisti. Caesar guam maximispo
test itineribusin Galliamcontendit.

S. 352. 1. Také samostatně kladou se časy ve větách vedlej
ších, označuje-li se děj sám o sobě (t. j. bez ohledu na děj věty
hlavní) jako přítomný (obecně platný) nebo minulý, jako trvací
nebo dovršený. č

Si ignis est animus, exstinguetur. Ouo plura cupiemus, eo
minor voluptas ex eis, guae habemus, percipietur. Viro multa
sunt legenda,guae antea contemnebat. Paullus omni Macedo
num gaza, guae fuit maxima, potitus est (fuit znamená prostě, že
poklad byl veliký; eraf znamenalo by, že poklad byl tehdáž
veliký).

2, Zvláštěpamatuj,že se klade perf. historické samo
statně po spojce postguam = když a po spojkách znamenajících
jak, jakmile: uf, ubí, uf primum, ubi primum, cum primum, simulac,
simulatgue(S. 390),a praesens historické samostatněpo
spojce dum — mezitím co, co (8. 391, 1).

Poznam.Samostatněkladou se časy ve větáchvložených
a uvozovacích. které s větouhlavnívěcněnesouvisí.Aduafuci,
de guibussupra diximus (ut supra diximus), domumrever
teruní.

Consecutio temporum.

S.353. 1. Časy kladou se vztažně zejména také ve vedlejších
větách konjunktivných, tak že po jistých časechve větě
hlavní (nadřízené) mohou výhradně jen jistí časové ve větách ve
dlejších následovati. Zákon ten zove se sousledností časů ((Con
secutio temporum).

Koniunktivnétakové věty vedlejší isou nepřímé věty tá
zací, větv vztažné a věty spojkové. Souslednostčasůza
chovává se v nich v lat. velmi přesně; toliko věty výsledné
mívají po časech minulých časy od přesné souslednosti odchylné
(S. 354).

2. Souslednost časů řídí se těmito hlavními pravidly:
I. Po hlavním (1. přítomném n. budoucím) čase věty hlavní

může ve větě vedlejší následovati jen coniuncí. praesentis, perfecti
a coni. praes. coniugationis periphr. act. (na urus sim). a to:

7*
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a) coni. praesentis o děil současném,
b) coni. perfecti o ději předčasném,
c) coni. na urus sim o ději následném.
II. Po vedlejším (t. minulém) čase věty hlavní může ve ve

dlejší větě následovati jen coniuncí. imperf., plusguamperf. a coni.
imperf. coniugationis periphr. act. (na urus essem), a to:

a) coni. imperfecti o ději současném,
b) coni. plusguamperf. o ději předčasném,
c) čoni. na urus essem o ději následném.
Coniug. periphr. act. pozbývá obyč. v konjunkt. větách ve

dlejších svého vlastního významu označujíc toliko následnost;
v češt. klademe čas budoucí (t. zv. opisování koniunktivu futuri).

I. cognosco seznávám a) auid facias co děláš
novi seznal jsem — vím b) guid řeceris co jsi dělal (udělal)
cognoscam seznám c) guid facturus sis co dělati bu
cognovero až seznám deš (uděláš)

II. cognoscebam seznával jsem) a) guid faceres co děláš
cognovi seznal jsem b) guid fecisses co jsi udělal
cognoveram byl jsem Sse-( c) guid facturus esses co dělati

znal budeš (uděláš).

Poznam.„Coniug. periph. act. mívá někdy v koniunkt. větách
vedlejších svůj vlastní význam (8. 349). Cognosco, guid facturus
sis může znamenati též: seznávám, co chceš (hodláš) dělati atd.

3. Pamatuj, že ze spojkových vět ve věťách účelných klade
se jen coniuncí. praes. a imperf., v obavných jen coniuncí. prae
sentis nebo perf. a coniunct. imperf. nebo piusgperf.

Venio,ut tecum colloguar. Veniebam (veni), ut tecum
colloguerer.
Timeo,ne pater non veniat (venerit) že otec nepřijde
Timebam,ne pater non veniret (venisset) (nepřišel).

I. a) Ouid est, Catilina, guod fe iam in hac urbe delecíare
possiíf? in gua nemo est, gui te non metuat? Hominessumma
ope niti decet,ne vitamsilentiotranseant.

Membris utimur, priusguam didicimus (= scimus), cuius ea
utilitatis causa hab ea mus. Ita ad hoc aetatis a pueritia fui (praví
Marius o sobě), ufi omnes labores et pericula consueta habeam.

Omnia sic agentur, ut bellum maximum me uno duce sed
tu r. Nemo.erif, gui cen seat a virtute esse recedendum.

——Morati melius erimus, cum. didicerimus, guae natura desideret.
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b) Pýthagorei;guid guoguedie dixerint, audierint,
egeriní, commemoranívesperi. Nemo reperitur, gui sit studio
nihil consecutus. Non dubito, gůin magnam vim semper ha
buerit oratio. Unum illud extimesco, ne guid turpe faciam vel iam
fecerim.

Saepe mecum cogitavi (= dubito), bonive an mali plus at
tuleriť hominibuseloguentia.Adeone pudorem perdidisti (= ex
pers es pudoris), uťhoc in templo dicere ausus sis?

Hic relatum legent (u Korn. Nepota), guis musicam docu
eriť Epaminondam.

c) Incertum est, guam longa nostrum cuiusgue vita futura
sif. Talis es, Caesar, uť tuas laudes obscuratura nulla un
guam síť oblivio.Non dubito, guin pater venturus sit.

Posthac non scribamaď te, guid facturus sim, sedguid
fecerim.

II. a) Ouaerere solebat Sócrates, guid bonum malumve es
sef. Canes alebanturin Capitolio,ut significarent, si fures
venissení.

Sicilia prima Romanos docuit, guam praeclarum esseft ex
teris gentibus imperare. Socrates accusatus est, guod corru m
peret (že prý kazí) inventatem. Consulentibus Pýthia respondit,
ut Miltiadem imperatorem sibi sum erent. Daréus poníem fecit
in Histro flumine,guo copias traduceret.

b) Pýthagorei,guidguoguedie dixissenít, audissentí,
egisseníf, commemorabaní vesperi. Non dubitabam, guin pater
venisset. Unum illud extimescebat Socrates, ne guid turpe fa
cerefveliamfecissef.

Epaminondas cum vicisset Lacedaemonios ataue gravi
vulnere se exanimari videret, guaesivit, salvusne esset clipeus; cum
clipeum salvum esse amici respondisseníf, rogavií, €S
sentne fusi hostes. Miltiadesaccusatus est, guod, cum Parum
insulamexpugnareposseť,infectisrebus discessissef.

c) Regis Targuinii filii-oraculum consulueruní, ad guem re
gnum Romanumventurum esset. Non dubitabam(non dubi
taví), guin pater ventfurus esséeíf.

Poznam.1. Praesens histor. pokládá se buď za čas hlavní
buď za čas vedlejší (při vypravovacím cum vždycky za Čas
vedlejší)

2. Perf. praesentiae pokládá se co do souslednosti časů nej
více za čas vedlejší. Za čas hlavní pokládáse tenkráte, mů
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žeme-li místo něho položiti praesens ($. 344, 1); příklady v. v S.
353, I, a), b).

3.Coni. perf. významu potentiálného nebo prohibitivného po
kládá se vždycky za čas hlavní. Ouis dubitaverit (ne dubitave
ris), guin in virtute divitiae sint.

4.Místo opisné koniugace užiti lze o ději následném (bu
doucím) též:

a) konjunktivu praes. nebo imperf. s příslovci postea, mox,
vix, bDrevia pod., která ukazují k budoucnosti.

Non dubito, guin pater mox veniaft.
Non dubitabam, guin pater mox veniret.

b) sloves posse, velle a podobných sloves a výrazů s význa
mem futurálným (srv. 8. 350 B, Pozn.).
Non dubito, guin pater venire possit, velit, debeat, veniendum ei sit.
Non dubitabain, guin pater venire posset, vellet, deberet etc.

c) řidčeji opisu pomocí fůturum sit (esset) ut:
Non dubito, guin futurum sit, ut pater veniat.
Non dubitabam, gůin futurum esseft,uf pater veniret.

Způsobů těchto užiti nutno v rodě trpném, nebo nevytvo
řuje-li sloveso participia fut. act.

S. 354. Věty výsledné odchylují se někdy po časech minulých
od souslednostisčasů; neboť klade se v nich po časech minulých:

a) proti souslednostičasů (samostatně):
coniunct. praesentis, trvá-li výsledek ještě v přítomnosti (kdyby

chom si větu výslednou proměnili v samostatnou, bylo by v ní
praesens);

coniuncí. perfecti, je-li výsledek v přítomnosti dovršen (v samo
statné větě bylo by perf. praesentiae).

lta pugnavit, ut eum omnes laud ent (= omnes eum laudant) že
ho všichni chválí.

Ka pugnavit,uťeum omneslaudaverinít (= omneseum lauda
veruní perf. praes.) že ho všickni pochválili (nyní).

b) dle souslednosti časů (vztažně):
coniuncí. imperf., náleží-li výsledek minulosti, a představuje-ii se

jako současný s dějem věty hlavní (v samostatné větě bylo by
imperf. nebo perf. histor.).

Ka pugnavit,ut eum omneslaudarení (= omneseum laudabaní
n. laudaveruní) že ho všichni chválili nebo pochválili (tehdáž).
/Ka vixi, ut non frustra me natum esse e xistimem (= recte

vixi; non frustra me natum esse existimo). Ardebat Hortensius cu
piditate dicendi sic, uf in nullo unguam flagrantius studium vide
rim (= in nullo unguamflagrantius studium vidi do dnes jsem ne
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viděl, praví Cicero). Nemo Olympiam venit, guin signum lovis vi
derit (= nemo non vidit) kdo by nebyl spatřil.

Ariovistus tantam sibi arrogantiam Sumpsit, ut ferendus
non videretur (z videbatur). Nemo.tam humiliserat, cui (= ut
ei) ad Miltiadem aditus non pateret (z patebat nebo patuit)
komu by nebyl býval přístup volný. Sócratis responso sic iudices
exarseruní, uf capitis hominem innocentissimum condemna
rent (z condemnaverunt) že odsoudili. Timoleontem mater nun
ouam aspexií, guin eum fratricidam appellaret aby ho nena
zvala nebo: aby ho nebyla nazvala.

Poznam. 1. Někdyklade se po čase minulém ve větách vý
sledných coniunct. perfecti (místo očekávaného konjunkt. imperf.)
i tehdy, kdyžby ve větě samostatné bylo perf. histor; tako
vým koniunktivem perf. vyslovuje se úsudek se stanoviska spi
sovatelova samostatně, t. j. bez ohledu na děj věty řídící (srov.
S. 244, 2). Aristides in tanta paupertate decessit, ut, unde efferretur,
vix religuerit (z religuit, úsudek se stanoviska Nepotova; re
lingueret vyjadřovalo by děj s dějem věty hlavní současný).

Avšak po výrazech zavírajících v sobě pojem slovesa »stá
vati se«: factum est, accidit ut, fieri (non) potuit ut a pod. (8. 380,
b), kterými se děj minulý opisuje, klade se v těto případnosti jen
coni. imperf. Ita factum est, ut Epaminondas nihil praeter gloriam
caperet (—Ep. nihilpraeter gloriamce pit).

2. Také v jiných větách konjunktivných (zvláště tázacích,
nikdy ve větách účelných) kladou se časy koniunktivu leckdy sa
mostatně, čímž povstávají úchylky od přesné Ssouslednosti
časův. Jadaguantaesaluti fuerit universae Graeciae, bello cognitum
est Persico (samostatně: id maximae saluti fuit universae Graeciae).
Hic, auantum in bello fortuna pos sit, cognosci potuit (possiť vů
bec může; posset znamenalo by: mohlo tehdáž).

3.Samostatně klade se coni. praesentis ve větách vlože
ných a uvozovacích, které s větou řídící věcněnesouvisí
(srov. S. 352,P.). Ef neig no res, guae res agatur, de natura age
bamus děéorum a abys věděl, oč běží, (pravím ti, že) mluvili jsme
právě o podstatě bohův.His ego diebus, ne forte tibividear liber
fuisse, dirupi me paene in iudiciis amicorum (praví Cicero).

4. Samostatněklade se ve větáchvedlejšíchkonj.irreálný
(S.397,S. 410,3) a deliberativný koni. imperf. (S.410.3).

S. 355. Nezávisí-li věta koniunktivná přímo na určitém slo
vese věty hlavní. nýbrž na jmenném tvaru slovesném, který sám
na určitém slovese věty hlavní závisí, (tedy na infinitivě, na parti
cipiu nebo zastupujícím je adjektivě, na supině nebo gerundiu), řídí
se co do časuurčitým slovesem věty hlavní. Infiniti
vem nebo participiem řídí se jen tehdy, je-li to infinitiv per
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fecti neboparticipium perfecti (vyjímajíse participia
veritus, arbitratus, usus, confisus a pod., $. 130, 2).

Negomecognoscere,guidfacias (feceris,facturussis).
Negabamme cognoscére,g. faceres (fecisses, factu

TUS eSses).
Nego(negabam)me cognovisse,guid faceres (fecisses,

facturus esses).
Cato: se mirari aiebat, guod non rideret haruspex, ha

ruspicem cum. vidisset. Arbitrabantur Romani non dubitaturum
vírum fortem, guin cum suo periculo salutem rei publicae affer
ret. Persae legatos mittunt Athénas guestum guerentes, guerendi
causa), guod Chabrias adversus regem bellum gerat (avšak:
miserunt —.auod gereret). Constiti(perf. praes.) incertus, guid
faciam. Constitii (perf. hist,) rex incertus, guantus esset nu
merůus hostium.

Aristides cum animadvertisset guendam scribentem, ut patria
pelleretur, guaesisse ab eo dicitur, guare id faceret. Themisto
clém aiuní, cum taurum im molavisseft, sanguine poto Con
cidisse. Satis mihi mulía verba fecisse videor, guare essef
hoc bellum necessarium. Caesar suos cohortatus (sůis admonitis),
utfortiter pugnarení, dať (dedit) signumproelii.

$. 356. Závisí-li konjunktivná vedlejší věta na jiné konjunktivné
vedlejší větě, řídí se co do času prvou vedlejší větou čili: Konjunk
tivná věta řádu druhého řídí se co do času konjunktivnou větou
řádu prvého.
Nescio, guidnam causae sit, cur nullas ad me litteras des (de

deris,daturus sis).
Nescio, guidnam cuasae fuerit, cur nullas ad me litteras
Nesciebam,guidnamcausae esset,, dares (dedisses, da
Nesciebam,guidnamcausae fuisset, furus esses).

Egredere propere, ne alios corrůmpas, cum me non potue
ris (slova Epaminondova). Divicičcus unum se esse dicit, gui ad
duci non potuerit, ut liberos obsides da ret. Ouaero, guae causa te
impulerit, ut hoc faceres. Ouaníam pecuniam guaegue civitas
daret, Aristidesdelectusesí, guiconstitueret.

S. 357. 1. Věty konjunktivné, které povstaly z indikativných
tím, že jejich věta hlavní stala se závislou a vyjádřila se infiniti
vem nebo konjunktivem ($. 368), spravují se co do času dle pra
videl v 8. 355. a 356. uvedených, když povstaly z indikativných
vět s časemvztažným. I kladese v nich:
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I. místo indikativu praesentis, imperf, perfecti, plusaperi a
místo. indik. praes. nebo imperf. coniug. periphr. act.

a) pohlavním čase konjunktivtýchž časů;
b) po minulém Čase jen coni. imperf. nebo plusguamperí.

nebo corui.imperf. contug. periphrast. act. coní imperí. místo indik.
praes. neBo imperf., coni. plusgperf. místo indik. perf. nebo plusg
perf., coni. imperf. coniug. per. act. místo indik. praes. n. impf.
coniug. per. act.

I. Místo indik. futuri I. klade se v takových větách:
a) po hlavním čase coni. praesentis;
b) po minulém čase coni. imperfecti.
Místo indik. fut. II. klade se v nich:
a) po hlavním čase coni. perfecti;
b) po minulém Čase coni. plusgperf.

(tak zv. nahrazování koniunktivu futuri).
I. Socrates diciť omnes in eo, guod sciant, satis esse elo

duentes (dicere solebat ©.. scirent). [Nezáv.: omnes in eo,
guod sciunt, s. sunt elog.]

Caesar Helvetiis imperat, uf, si sibi purgati esse velint,
fugientes reducant (imperavit vellení reducerent).
[Nezáv.: si vultis, reducite.|

Diviciacus verba facit (verba fecit) Bellovacos impulsos esse
ab suis principibus, gui dicerent Haeduos ab CČaesarein servi
tutem redactos „esse. [Nezáv.: impulsi sunt a pr., gui dicebaní.|

Divicičcusunum se esse dicit, gui adduci non potueritf, ut
liberosobsidesdaret (dixit potuisset), [Nezáv.: unus sum,
gui adduci non potui.]

Exploratores referunt (referebant) Suebos cum omnibus suis
sociorumaue Copiis, guas COeg£IiSsseníf, penitus ad. extremos fines
se recepisse. [Nezáv.: cum copiis, guas coegerant, se recepe
runí.]

Accidif,uť nonnuliimilites,gui in silvas discessissent,
interciperentur.(Nezáv.: milites, gui discesserantí, intercepti
sunt.

Veňeti confidunt Romanos eorum locorum, ubi bellum £ e
sturi sint, naturamnon novisse(confidebaní gesturi
essent). [Nezáv.:locorum,ubibellumgesturi sunt, naturam
non noverunt (perf. praes.).|
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H. Divico CČaesari dicit, si pucem populus Romanus cum
Helvetiis faciať, in eam partem ituros atgue ibi futuros Helvetios,
ubiČaesareosconstituerit (dixit faceret, consti
fuisset). (Nezáv.: si pacem faciet, in eam p. ibimus atgue ibi eri
mus,ubinosconstitueris.]

Habent Gcrmani legibus sanctum, ut, si guis guid de re pu
blicaaccipiat (ačceperit), ad magistratumdeferat.(Habe
bani... acciperet (accepisset)... deferret).[Nezáv.:si
guisaccipiet (acceperit), deferto'S.350B, Pozn.|

Poznam.1. [nfinitiy praesentis, závislý na slovesech
iubeo, veto, statuo, placet a pod. má platnost infinitivu fut.

Statuit imperator, si nihil in oppugnatione oppidi prořecisset,
triduo exercitum deducere. Nezáv.: si nihil profecero, de
ducam.

2. Infin. fut. bývá někdy zahrnut v řídícím slovese smysluftuturálného.
Alcibiadesdominonavismultapollicitus est = se da

turum dixit), si se conservasset. Nezáv.: multfada bo, si méConservaveris.
Labiénus magna proponit iis, gui Indutiomárum 0ccide

rint, praemia (= se daturum dicit). Nezáv.: magna praemia
daboiis, guioccideriní.

2. Věty koniunktivné, které povstaly z indikativných vět
s časem samostatným (8. 352), řídí se vždycky určitým slo
vesem věty hlavní.

Exploratores referuní Suebos omnes, postguam certiores
nuntii de exercitu Romanorum veneriní, penitus ad extremos
fines se recepisse(referebant... venissent) [Nezáv.: post
guam veneruní, se rečceperunt.]

Non obliviscor,gua celeritate, ubi me aegrotare audieris,
ad me advolaris(Memoriatenebam... audisses... advolavis
ses). [Nezáv.: ubi audivisti, advolavisti.|

Poznam. Rovněž tak věty koniunktivné, které povstaly z indi
Kativnýchvět shodných (8. 351).

Scribunt ad Caesarem amici, aguidguidfecerim, me de sua
sententia fecisse (Scripserunt... fecissem). Nezáv.: guidguid
feci, de sententia Caesaris feci.

Constat Thebas, guamdiu Epaminondas praetfuerit réi
publicae, cáput fuisse totius Graeciae. Nezáv.: guamdiu prae
fuit, caput fueruní.
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O způsobech slovesných.
O způsobech ve větách hlavních.

I. O indikativu.

S. 358. 1. Indikativ klademe ve větách oznamovacích, když
něco prostě tvrdíme nebo popíráme, nebo ve větách tázacích, když
zpříma po něčem se tážeme. Deus est. Estne Deus?

2. V lat. jazyce užívá se vždy indikativu také v těch případech,
ve kterých v jazyce českém může klásti se vedle indikativu i kon
dicionál|,a to:

a) přivýrazechmožnosti a nutnosti, slušnosti a
povinnosti: possum; debeo,necesse est, oportet, opisnékonjug.
pass.; aeguum, par, instum, Tas esť; aeguius, melius, utilius est;
convenif, deceť a pod.; rovněž i při longum, ditficile, facile est.

jPotes allam viam ingredi můžeš anebo mohl bys nastoupiti najinou cestu
|Poteras (potuisti) aliam viam ingredi mohl jsi nebo byl bys mohl
Allam viam fe ingredi oportet máš anebo měl bys nast. na jinou

cestu
Aliam viam te ingredi oportebat měl jsi nebo byl bys měl

jAlia viatibi ingredienda esť jest ti nastoupiti nebo bylo by ti nast.
jha via tibí ingredienda fuit bylo ti nast. nebo bylo by ti bývalonast.
In periculum deduxit eum, guem tueri debebat (součas.) nebo de

buerat (předčasn.)
Ouem debuit (adiuvare), non adiuvit. Ouem. debebat, non adiuva

bat (S. 351, 2).
Plurima abstinentiae Epaminondae *exempla proferre p o S

sumus (bychom mohli), sed modus adhibendus est. Noluit, ut
poterat (jak by byl mohl), minimo me perdere nutu (Ovid o Au
cuštovi). Themistocles ingratae patriae iniuriam non fulif, guam
ierre debuit (by býval měl). „Admortem te, Catilina, duci iam
pridem oportebat (byl bys měl býti veden). Ne optandunm
aguidemest in amicitia (nebylo by si ani přáti), uf alter alterun
plus amet guam se. Melius fuit (lépe byvbylo bývalo) cum
dignitate cadere guam cum ignominia vivere. Lon gu mest (bylo
bvpříliš obšírno),difficile,facile est (byloby těžko,snadno)
ad omnia respondere.

Poznam. Pamatui itimo to: non arbitrabar, non (nunguam)
putavi, non putfáaramto bych si nebyl pomyslil.
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b) Při paene — skoro, málem, bez mála klade se indic.
perí.: paene dixi skoro bych byl řekl (ale paene dicam), paene
obliťus sum málem bych byl zapomněl.

Brutum non minus amo guam tu, paene dixi, guam te.

II. O konjunktivu.

S. 359. 1. Coniunct. potentialis (koni. možnosti) vyslovuje
děi o sobě možný. Záporkou jest non.

a) Coni. praesentis a perf. vyslovuje děj v přítomnosti možný
ve větách oznamovacích s podmětem guis, aliguis, guispiam nebo
ve větách tázacích s podmětem guis?

Dicat, dixerit guis (aliguis, guispiam) řekl by někdo, někdo
(snad) řekne. Ouis dubitet (dubitaverit)? kdo by pochyboval? Ouis
dubitet (dubitaverit), guin in virtute divitiae sint? (S. 353, P. 3).

b) Coni. imperfecti vyslovuje děj v minulosti možný; zvláště
pamatuj výrazy: diceres, crederes, putares, videres byl bys řekl,
myslil, soudil, viděl; rovněž i ve větách tázacích: guis crederet?
Guis putaret? kdo by byl myslil? (potentialis minulosti).

Milites maesti (crederes victos) in castra redierunt. Hannibal
iuvenis utrum imperafori an exercitui carior esseťf, haud facile
discerneres.

2. Koniunktivem potentiálným vyslovuje se často úsudek
skromný neb opatrný, nejvíce v 1. 08. Sing.a ve 2. 05. sing.
při podmětě povšechně pomyšleném.

Dicam říkal bych, dixerim řekl bych; hoc ego nunguam lau
daverim toho bych já nikdy nepochválil; reperias multfos, gui etc.
shledal bys mnoho těch, kteří atd. Hoc sine ulla dubitatione confir
maverim eloguentiam rem esse omnium difficilimam. Fortunam
Citius reperias guam retineas.

Poznam. Při určitém podmětě, chceme-li vyjádřiti, že snad,
žeasněcovoskutku jest, bylo, bude, kladese forfasse
s indikativem nebo forsitan (= fors sit an) s koniunkt. nebo užívá se
vazeb s dubito an, nescio an, haud scio an anebo vazeb infinitivných
s puto, credo, arbitror a pod. Poslední vazba nezbytna jést ve vě
tách tázacích.

Frater tam fortasse venit, frafer iam forsitan venerit; častěii:
nescio an frater tam venerit; puto frafrem iam venisse bratr již
snad (ast) přišel. Forsiftan guaeratis možná, že se budete. tázati.
Credo ego vos mirari divíte se asi; credo ego vos miratos esse po
divili jste se asi. Avšak jen: Ouid hunc cogitasse putfas? Čo si asi
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tento pomyslil? Ouo cruciatu censemus Dionysium angi soliftum?
Srovn. S. 373, P. 6; $. 377, P. 2.

S. 360. Coniunct. irrealis (koni. neskutečnosti) vyslovuje děj
neskutečný, a to coni. imperf. děj neskutečný v přítomnosti a coni.
plusaperf. děj neskutečný v minulosti. Zápornost non.

Darem dal bych (kdybych totiž měl, ale nemám a nedám).
Dedissem byl bych dal (kdybych byl totiž měl, ale neměl jsem a
nedal jsem). Sine amicis vita tristis esset. Ouis nostrum verum non
dixisseť, ut bonis prodesset?

S. 361. Coniunct. deliberativus n. dubitativus (koni. roz
važovací), a to pro přítomnost coni. praesentis, pro minulost coni.
imperfecti, značí rozvažování o tom, co se díti má, zpravidla v 1.
os. ve způsobě otázky. Zápornost non.

Ouid faciam? co mám činiti? co bych měl činiti? Ouid fa
cerem? co jsem měl činiti? co bych byl měl činiti? Ouid dem, guid
non dem? Seguar Cýrum? (táže se Xenofon).

Poznam. Sem náleží též konjunktiv ve větách tázacích zname
najícíchpodivení nebonevoli. Ego non gaudeam?já že bych
se neměl radovati? Ego non gauderem? já že bych se nebyl měl
radovati? Anfónio cedamus?

S. 362. Coniunct. optativus (koni. přácí), a to:
a) coni. praesentis a perf. vyslovuje přání dostižné nebo ta

kové, při němž se k dostižnosti nehledí; bývá zhusta uvozen slovci
utinam, velim, malim; *) záporně ne, utinam ne, nolim.

Utinam erres! kéž se mýlíš! kéž by ses mýlil! (t. j. možná,
že se mýlíš, a já si toho přeji). Ufinam erraveris! kéž jsi se zmýlil;
kéž by ses byl zmýlil! (t. j. možná, že jsi se zmýlil).Valeant cives
met, sinť incolumes, siní beati! Valetudinem tuam velim cures dili
gentissime! Ne fu mihi irascare! (= nolim mihi irascaris).

b) coni. imperf. a plusgperf. vyslovuje přání nedostižné;
bývá vždycky uvozen slovci ufinam nebo vellem, mallem; záporně
ne, utinam ne, nollem.

Utinam errares! kéž by ses mýlil! (avšak to není možná, ty
se nemýlíš). Utinam errasses! kéž by ses byl zmýlil!' (avšak to
není možná, ty jsi se nezmýlil). Ufinam Cyrus viveret! (avšak bo
hužel jest mrtev). lllud utinam ne vere scriberem! Vellem adesset
Antonius! Utinam ut culpam sic etiam suspicionem vitfare potuis
sem! Uťinam natus ne essem! Mallem tacuisses!

I) bás. též .o sí: O mihi praeteritos referat si Iuppitér annos!



110 O způsobech ve větách hlavních: Imperativ

S. 363. Coniunct. imperativus (koni. rozkazovací) nahrazuje
chybějící tvary imperativu; v. 8. 365.

S. 364. Coniunct. concessivus (konj. připouštěcí), a to pro
přítomnost praesenfis, pro minulost perfecti, značí děj jen při
pouštěný; bývá z pravidla v čele věty; zápornost ne.

Fremant omnes, dicam, guod sentio ať (nechať) si reptají,
třeba by reptali, byť i reptali. Malus civis Cn. Carbo fuit. Fuerit
aliis, tibi guando esse coepit? byť i to byl jiným. Ne sifťsummum
malum dolor, malim certe esť nebudiž si největším zlem bolest.

M. O imperativě.

S. 365. 1. Imperativ (I.) vyslovuje děj jako přikázaný; avšak
užívá se ho toliko ve 2. os.: dic, dicite říkej, říkejte.

Záporně klade se pro 2. os. konjunkt. perf. s ne (nihil, nun
guam) nebo noli, nolite s infinitivem: ne dixeris, ne dixeritis ať ne
řekneš, ať neřeknete nebo noli, nolite dicere neříkej, neříkejte.“)
Koni. perf. s ne nazývá se zabraňovacím (coni. prohibitivus).

Ne transieris Iberum. Nihil timueris. Ne dubitaveris, guin in
virtute divitiae sint (S. 353, P. 3). Noli turbare circulos meos. Nolite
difficilia optare.»Ane:«— Nefugerisneve(aut)mortemtimueris.

Noli fugere nec (aut) mortem timere.
Veni nec mortem ťimueris. Veni ac noli mortem timere.
Poznam. Mírněiší rozkaz vynáší se jako přání nebo

prosba :dicas velim ($. 362), dic guaeso n. guaesumus.
Ostřejší rozkaz vynáší se pomocí fac s konjunkt.: fac

(ut) venias dělej, ať přijdeš; záporně: fac ne venias nebo cave
venias.) :

2. Pro 1. os. plur. klade se (imperativný) koniunktiv praes.;
zápornost ne (nemo, nihil), a ne = neve.

Oremus modleme se! Ne fimeamus mortem neve fugiamus!
3. Pro 3.os. klade se (imperativný) koniunktiv praes.; zápor

nost ne (nemo, nihil, nunguam): dicat, dicant říkej (on), fíkejte
(oni) nebo ať říká, aťříkají; ne dicat, ne dicant neříkej (on), neří
kejte (oni) nebo ať neříká, ať neříkají.

1) Básnici kladou znusta ne s imperat. Tu ne cede malis,
2) Básníci užívají v zápovědi způsobem opisným imperativův abdszste,fuge,

matte. omitte, parce, destne a pod. s infinit. Guiď sil futorrum cras, mitte gitaerere.
Parce mtus sceleravre manns.
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Suum guisgue noscat ingenium. Donis impii ne placare au
deaní deos. Nemo mortem tfimeaí.»Ane:«— Nefugiatneve(aut)mortemtimeat.

Veniat nec mortem timeat.
Poznam. Koni. rozkazovací klade se někdy i místo im

perativu 2. 00s. sing. při podmětě povšechně pomyšleném.
Ouidguid agis, prudenter agas eť respice finem. Záporně: ne
mentiaris.

©.366. Im perativ IL.klade se nejvíce v zákonech, smlou
vách a povšechných pravidlech života; v tom případě bývá při
něm i zápornost ne (nemo a pod.).

Regibus salus publica summa lex esto! Ignoscito saepe alteri,
nunguam tibi! Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito!*)
O scito, scitote vz S. 132, 3.

O způsobech ve větách vedlejších.
O konjunktivu cizího mínění a nepřímé závislosti.

S. 367. Konjunktiv ve větách vedlejších často znamená, že
věta vedlejší není pronesena z mysli mluvícího nebo píšícího (ob
jektivně),nýbrž z mysliněkohojiného,obyč.z myslipodmětu
věty řídící (subjektivně). Tento konjunktivslove kon
junktivem cizího mínění (coniuncí. subiectivus). V češt. indikativ se
slůvkem prý nebo kondicionál.

Decima legio Čaesari gratias egit, guod de ea optimum tudi
cium fecerat (objektivně z mysli spisovatelovy); guod de se
(S. 320, 2) optimum iudicium fecisset (subjektivně z mysli pod
mětu t. X. legie) protože prý učinil. Caesar ab Helvetiis servos po
poscit,gui ad eos perfugerant (objektivně);gui ad eos per
fugissent (subjektivně)kteří by k nim byli (snad) přeběhli.

Poznam. Často bývá při guod koniunktiv sloves dicere, pu
tare, existimare a pod., ačkoli věta vedlejší nepronáší se z mysli
podmětu, ale ovšem obsah toho, co se praví nebo míní. Redtřiťpaulo
post, guod se oblitumnescio guid diceret (= auod oblitus esset)
protože prý, jak pravil, něco zapomněl.

Podobně i ve větách vztažných: Lifferas, guas me sibi mi
sisse diceret, recitavit (= guas sibi misissem).

S. 368. Koniunktiv klade se v indikativných větách vedlej
ších, jichž věta hlavní ocitla se v závislosti a vyjádřila se infiniti

1) Volněji užívají imperativu II. básníci. Počmata duleta sunto.
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vemnebokonjunktivem:| koniunktivnepřímézávislosti.Větším
dílem jest i tento konjunktiv koniunktivem cizího mínění, pokud se
pronáší věta vedlejší z mysli podmětu věty řídicí; jenomže z pra
vidla klade se konjunktiv v indikativných větách vedlejších zá
vislých na infinitivě nebo větě konjunktivné i tehdy, když se ne
pronášejí z mysli podmětu věty řídící.V češt. obyč. indikativ
(někdy se slůvkem prý) nebo kondicionál.

Socrates dicere solebat omnes in eo, guod scir ent (co vědí,
co prý vědí, co by věděli), safis esse eloguentes. Mos est laudari in
contione e0s, gui sin í in proeliis interfecti beze vší subjektivnosti,
pouhou obdobou).

Caesar Helvetiis imperavit, ut, si sibi (S. 320, 2) purgati esse
vellent (chtějí-li, chtěli-li by), fugientes reducerent. Accidit, ut
nonnullimilifes, gui in silvas discessissení, interciperentur
(beze vší subjektivnosti, pouhým připodobením způsobův).

Poznam. 1. Připodobení způsobů naskýtá se i v takových
větách vedlejších, které závisí na hlavní větě konjunktivné.
Ouis eum diligat, guem metuat? (Avšak: Ouis eum diligit, guem
metuit?)

2. Připodobení způsobův a spolu i časů naskýtá se také
v takových větách vedlejších, které závisí na nějaké větě s kon
junktivem irreálný m. Si solos eos diceres miseros, guibus mo
riendum esset (kteří musí zemříti), neminem tu guidem eorum,
gui viverent (kteřížijí), exciperes.

3.Ve větách závislých na infinitivě nebo na větě konjunktivné
kladese indikativ:

a) má-li býti zřejmě vytknuto, že věta vedlejší obsahuje.
objektivné tvrzení, poznamenánínebo vysvětlení píšícíhonebo
mluvícího. Caesar Helvetios in fines Suos, unde eranít pro
fecti (poznamenání Caesara jakožto spisovatele), reverti iussit.
Proculůs lilius in contione dixisse fertur a se visum esse in eo colle
Rómulum, gui nunc Ouirinalis vocatur. Často ve větách při
rovnávacích (8. 402 a násl.): Nihilo setius Caesar, ut ante
constituerat, milifesopus perficere iussit. Maiore strepitu et
tumultu, guam populi Romani fert consuetudo, casíra moveri
iussit. Longe aliud sibi capiendum consilium, atgue anfed sense
rat, intellegebaí.

b) obsahuje-li věta relativná pouhé opsání nějakého pojmu.
Pausanias epulabatur luxuriosius, guam, gui aderant (přítomní),
perpetí possent. Marius Plotii ingenioputabaí ea, guae gesseraft
(jeho činy), posse celebrari. Pod. is gui dicit řečník, ii yui audiunt
posluchači, ea guae scimus věci nám známé atd.
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O větách spojkových.

O0větách účelných.

S. 369.1. Věty účelné (finálné) uvozují se spojkami uf
nebo ufi — aby, záporně ne — aby ne.
ne guis aby nikdo ne guisguam aby vůbec nikdo
ne guid aby nic ne uilus aby nižádnýneguodbellumabyžádnáválka| neunguamabyvůbecnikdy
ne guando aby nikdy ne forte aby snad ne.

2. Záporná věta účelná připojujese k prvé pomocí neve
(aut, et, atgue); ne aut-aut = aby ani-ani.

3. Způsob jest konjunktiv, který se řídí pravidly o sou
slednosti časů ($. 353, 3).

Poznam. Původem svým jest koniunktiv ve větách účelných
coni. imperativus nebooptativus. Venias! rogo te; z toho: Řogo fe
venias; rogo te. ut venias. Ne pluat! timeo; z toho: Timeo, ne pludí.

I. O příslovečných větách účelných.
(ut finale)

S. 370. Ve hlavní větě bývají (nebo se dají doplniti) ukazo
Vací výrazy 00, ideo, idcirco, ea mente, eo consilio, ea condicione
(iege) proto, za tím účelem, s tím. úmyslem, pod tou podmínkou.

Esse oportet, ut vivas, non vivere; ut edas. Themistocles, ut
se (8.320, 2) servaret, ad Artaxerxem fugit. Caesar, ne guem post
se hostem relingueret, urbem oppugnavií. Profugif, ne caperetur
neve (aut, atgue) interficeretur. Legum id circo servi sumus, ut
liberi esse possimus. Helvetii e0 cConsilio domos suas reli
ouerunt, uti toti Galliae bellum inferrent.

Poznam. 1. Uf ne klade se někdy místo ne s obzvláštním dů
razem; zvláště často bývá uf ne guis. Ludendi est guidam modus
retinendus, ut ne nimis profundamus.

2. Uf non bývá v účelné větě, náleží-li non k jednotlivému
slovu. Confer te ad Mánlium, uf a me non eiectus ad alienos, sed
invitatus ad tuos esse videaris. Podobně: uťnon solum — sed etiam.

Podle toho jest rozeznávati: uf non dicam ať pominu, ať po
mlčím (= uť omittam) a ne dicam ať nedím (k zmírnění silného vý
razu). Uf plura non dicam, a Cn. Pompeio omnium rerum egre
giarum exempia sumantur. Praestari a nobis nihil potest, guod
positum est in alterius voluntate, ne dicam libidine.

3. Negue bývá někdy místo neve, předchází-li uf.
S. 371.Místo nf eo klade se z pravidla guo — aby tím, ze

jména před komparativem.
Kořínek, Lat. mluvnice, II., VII vyd. X
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in funeribus a Solone sublatu est celebritás virorum úc jnu
lierum, guo luamentatio minueretur. Legem brevem esse oporfet,
guo facilius ab imperitisteneatur.

JI.O podstatných větách účelných.
(ut imperativum)

S. 372. Podstatné věty účelné (předmětné nebo podrnětné)
'Sou závislé:

A. na slovesech postulandi a curandi. Rogamur, uf veniumus.
B. na slovesech čmpediendi. Impedimur, ne vemamvus.
C. na slovesech řimendi. Timeo, ne plual.
S. 373. A. Verba postulandi et curandi. Věty závislé na slo

vesech postulandi et curandi slovou též žádaci, rozkazovací, vy
bízecí, snuhové.)

u) Verba postulandi jsou, která znamenají:žddati,
prositi, napomínati, pobízeti, raditi, rozkazovati, dovoliti, usnésti
se na čema pod.

postulo, flagito (nikoli vosco); opto, oro, peto, rogo, precor,
obsecro, obtestor zapřísahám; hortor, monéo; impello, incito, per
moveo, comimoveo, adduco, induco; suadeo, persuadeo přemlou
vám; impero, edico, praecipio, mando; concedo, permiíto, com
mitto dopouštím; sťafuo, constituo, decerno ustanovuji, usná
ším se; censeo hlasuji, usnáším se. Sem náležejí též výrazy:
lex est (= imperatur), legem fero, munus est (= postulatur), de
cretum fit (= decernitur), auctor sum (= suadeo) a pod.

b) Verba curandi jsou, která znamenají: pečovati a
usilovati; 

curo, video, provideo; do operam dávám si práci (sfudiose,
diligenter, maxime velikou práci), nitor, contendo, laboro, (id) ago,
tid) specto.

Tribum plebis postulabant, ut sacrosancti haberentur. Phač
thon optavit, uí in currum patris tolleretur. Orandum est, uť sit mens
sena in corpore sano. Thébani ab Alexandro petiveruní, uť sibi
(8. 320, 2) parceret. Discipulos monec, ut studia sua ament. Caesar
milites cohortatus est, uti suae pristinae virtutis memoriam retine
rent neu perturbarentur animo. Germani facile impellebantur, ut in
Galliam venirent. Themistocles persuasit civibus, uť classem cen
tum navium aedificarení. Caesar toti exercitui imperavit, ne iniussu
suo concurrerení. Čonsuli permissum est, uf duas legiones scriberet.
—

1) Básníci a Tacitus kladou často po slovesech postulandí a curandi infi
nitiv: Delubra věstra tueri poscímus. Tum celerare fugam suadet.
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Caesar committendum non putabaí, ut dici posset hostes u se per
fidem in colloguio ešse circumventos. Athěnienses constituerunt,
ut urbe relicta naves conscenderent. Senatus censuit, ut legati mit
terentur. Prima lex est historiae, ne guid fulsi dicere audeut. P.
Valerius Publicola legem tulit, ne guis magistratus civem Romanum
adversus provocationem necaret neve verberaretf. liustitiue primum
munus est, ut ne cui guis noceat (srv. S. 370, P. 1).

Cura, ut valeas. Videaní consules, ne guid detrimenti res pu
blica capiat. Čaesar prospiciendum putavit, ne guid sibi ac rei pu
blicae nocere posset. Themustocles dedďit operám, ut termpus du
ceret. Oui stadium currit, eniti ef contendere (Contendere et labo
rare) debeťt,ut vincat. Multi cum maxime fallunt, id agunt, ut boni
viri videantur. Cicero dies et noctes nihil aliud egit, nisi ut cives
salví essení.

Poznam. 1. Pamatuj: inferdico ne zapovídám a cuveo ne
střehu se, mám se na pozoru. Interdicií Caesar omnibus, ne guem
guam. interficianí. Cávendum est, ne assentatoribus úures pute
faciamus.

2. Iinpero má někdy accus. cum inf. praes. pass. Pecuniam
solvi imperavi, ale: pecuniam uť solverení, imperavi.

3. Permitto a concedo pojí se obyč. s infinit., mají-li při sobě
předmětný dativ. Permitto (cencedo) tibi abire.

4. Statuo, constituc, decerno pojí se rovněž obyč. s infiniti
vem, je-li podmět věty vedlejší totožný s podmětem věty hlavní.
Caesar Rhénum (ransire statuií.

5. Po slovesech znamenajících »ustanoviti, usnésti se« (sfa
tuo, constituc, censeo) klade se též accus. c. infin. gerundiví. ÁAthénienses constitueruní, uf urbe relicta naves conscenderení — naves
conscendendas esse. Senatus censuit, ut legati mitterentur = le
tatos mittendos esse. Čaesar Rhénum fransire statuit — Rhenum
sibi transeundum esse.

©. Vide, ne verum sit ať jen to není pravda = bude to asi
(snad) pravda. Má-li myšlenka smysl záporný, klade se ne non.
Vide, ne non sit verum nebude to. asi pravda. Srov. $. 359, P.

S. 374. 1. Některá slovesa, která se uvádějí v předch. Š. mezi
slovesy postulandi et curandi, mívají jindy význam sloves di
cendietsentiendi (8.424); závislána nichvěta neníúčelná,
nýbržoznamovací,a vynášíse tudížakkusativem ainfini
tivem.

S akkus. a infin. znamená

persuadeo přesvědčuji že statuo, constituo pokládám za
(ad) moneo připomínám že věc jistou, uznávám že

g*
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concedo připouštím že decerno rozhoduji že
venseo soudím že auctor sum vypravují že.

Socrates persuasit civibus animum esse imimortalem. Monuit
Caesar eius diei victoriam in virtute milifum constare. Concedo esse
deos. Zéno statuit (censet) honeste vivere finem esse bonorum. Cice
ronis virtute et diligentia coniurationem pafefactůum esse senatus
decrevíí.

2. Naopak mívají slovesa, ktérá se uvádějí mezi slovesy
dicendi et sentiendi, význam sloves postulandi et curandi, a klade
se pak po nich věta s uf nebo ne (scribo, respořdeo, nuntio, nuntios
mitto a i.)

Caesar Labiéno scribií, ut guam plurimas possit naves in
stituat. Athěniensíbus Pýthia respondií, ut moenibus ligneis se
munirení. Caesar ad Lingonas nuntios misit, ne Helvetios frumeníto
neve alia re iuvarení.

Poznam. 1. Podobně může po neosobném convěnit následo
akkus.s inf. v. Š. 416, d); S. 418, a); S. 422, b); S. 427.

2.Po videtur mihi = placet následuje infin. (akk. s inf.) nebo
věta s uť bez rozd. významu. Senatui visum est n. placuit legatos
mittere, legatos mitti, ut legati mittereníur.

S. 375.Po slovesech chtění (v. voluntatis) valo, malo, nolo
klade se přinestejném podmětěvěty hlavní a vedlejší často pouhý
koniunktiv (bez uf, srv. $. 369, P.); po oportet, necesse est klade se
obyčejně pouhý konjunktiv.

Volo (ut) mihi respondeas. Malo te sapiens hostis metual,
ouam stulti cives laudení. Nolo accusator in iudicium potentiam
afferat. Ex luxuria exsistat avaritia necesse est.

Poznam. 1.Po uvedených výrazech klade se též infinitiv nebo
akkus. s inf. v. S. 416, b); Š. 418, a); 8. 422, b); S. 427.

2.0 velim, malim, nolim a vellem, mailem, nollem s koniunkt.
v. 8. 362. O fac, cave s koniunkt. v. Š. 365, 1, P.

3. Také po mnohých slovesech postulandi klade se leckdy
pouhý koniunktiv (bez uf). Tito Labiéno Caesar mandat Rěémos
religuosgue Belgas adeat atgue in officio contineat. lugurtha op
pidanos hortatur moenia defendant. Caesar scribit Labieno cum
legione veniaf, |

S. 376. B. Verba impediendi. 1. Věty závislé na slovesech
jmpediendi u v 0 zu jí se zápornou spojkou ne (ne guis etc.) = aby
ne, že ne; místo ne bývá v nich i spojka guominus (= uf eo minus
aby tím méně).
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Po některých výrazech impediendi,jsou-li záporny, bývá
také věta s guin; v. Š. 383.

2. Verba impediendi jsou, která znamenají: překá
žeti, zastrašovati, zdráhati se a pod.

impedio, prohibeo, obsto, officio; deterreo, retineo; resisto,
recuso,repu£no.

Aetas non impedit, guominus agri colendi studia teneamus
nepřekáží nám (v lat. před impedio ne n. guominus akkus. osobní
náměstky me, fe, nos, vos rád se vypouští). Isocrates infirmitate
vocis, ne (guominus) in publico diceret, impediebatur aby neřečnil
n. že neřečnil. Histiaeus obstitit, ne (guominus) res conficeretur.
Non deterret sapienftem mors, guominus in omne tempus rei pu
blicae suisgue consulat. Po recuso klade se z pravidla ne: Regulus,
ne sententiam diceret, recusavit; po non recuso bývá ne i guominus
(též guin nebo:infinitiv): Epaminondas non recusavit, guominus
(ne) legis poenam subiref.

Poznam. Prohibeo pojí se nejčastěji s infin. Male faciunt, aui
peregrinos urbibus uti prohibení.

S. 377 C. Verba timendi.Věty závislé na slovesech timendi
slovou též věty obavné

1. Věty závislé na slovesech timendi uvozují se pomocí
ne = aby ne, že, přeje-li si podmět, aby se něco nestalo, a pomocí
ne non = aby, že ne, přeje-li si podmět, aby se něco stalo; místo
ne non klásti lze též uf (zejména po kladných výrazech obavy).
O koniunktivu ve větách obavnýchv. $. 353,3.

2. Verba timendi jsou: fimeo, metuo, vereor, anxius
sum, in metu sum, metus esí, periculum est a pod.

Timeo, ne pater veniat aby otec nepřišel n. že otec přijde (t. j.
přeji si, aby nepřišel). Timeo, ne pater non veniat n. ut veniat aby
otec přišel, že nepřijde (t. j. přeji si, aby přišel). Improbi semper
suní in metu, ne poena afficianfur aliguanáo. Metuo, ne frustra la
borem susceperis. Labiénus veritus est, ne hostium impetum sustinere
non posset. Omnes labores te suscipere video; timeo, ut sustineas.

3. Rozeznávej: fimeo ne guis že někdo a fimeo ne nemo že
nikdo, timeo ne guid a timeo ne nihil etc. Cicero timuit (jakožto
žalobce Verrův), ne guis de sua fide atgue integritate dubitaret.

Poznam 1. Vereor s infin. znamená ostýchati se, býti na roz
pacích. Vereor fe laudare praesentem.“)

2. Vereor,ne sit verum bojím se, aby to nebylo pravda, nebo:
ať jen to není pravda = bude to asi pravda. Má-li myšlenka smysl

1) U Livia a básníků pojí se s inf. též jiná verba timeňdi (ttmeo, metuo).
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zaporný, klade se ne non. Vereor, ne non sit verum (nebo uf sil
verum) nebude to asi pravda, bude to sotva pravda. Srov. S. 359,
P.; S. 373, P. 6.

0 větách výsledných.
(ut consecutivum)

S. 378. 1. Věty výsledné (konsekutivné) uvozují sespoj
kou uf nebo uti = že, záporně uf non = že ne (uf nemo, uí nihil etc.).
Záporná věta výsledná připojujese pomocínegue.

2. Způsob jest koniunktiv, který se řídí pravidly o sousled
nosti časův; odchylky od souslednosti bývají ve větách výsled
ných po časech minulých; v. 8. 354.

Poznam. Původem svým jest koniunktiv ve větách výsledných
coni.potenfialis. Ita vixi,uf non frustra natum me existimem;
VL non existimem ovx av voulšow — lfd VIXI.

I. Opříslovečných větáchvýsledných.

©.379.1. Ve hlavní větě bývá ukazovací slovce řak nebo
podobné výrazy ukazovací.
ita, Sic, tam (jen před adj. a řťanon, adeo non, usgue eo non

adv.) tak málo
adeo, usgue €0 tou měrou fantus, toť, talis, is = ťalis a pod.

Soócratis responso Sic iudices exarseruní, uť capitis hominem
inmocentissimum condemnarení. Epaminondas itu disertus erat, ut
nemo Thébanus ei (S. 320, 2, P. 3) par esset eloguentia. Nemo tam
humilis fuiť,ut ei ad Milfiadem aditus non pateret. Tanta vis probi
tatis est, ut eam in hoste etiam diligamus. Erat Alcibiades ea (8.
323, 1, P.) sagacitate, ut decipi non posset. Arboribus Italia consita
est, ut (že, takže) fota pomariumvideatur.

2. Sem náležejí též věty výsledné po kořuparativě s guam.
Chabrias vivebat lautius, guam ut invidiam vulgi posset effugere
žil nádherněji (než) aby nebo: žil příliš nádherně, aby atd.

Po potius guam raději než následuje konjunktiv bez uf. Zéno
Dérpessus esť omnia potius, guam conscios indicaref.

Poznam Tak vzdálen (dalek, prost) jsem nenávisti k tobě, že
tě miluji = faníum absum ab odio, ut te amem. Místo ab odio může
se položiti věta s uf, a pak následují dvě věty s uf; v této případ
nosti užívá se slovesa abesse neosobně: antum abest, ut te oderim,
ut (etiam) amem daleko jest toho (odstup ode mne, daleko budiž
ode mne), abych tebe nenáviděl, že (ještě) tě miluji. Avšak místo
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toho praví se raději: ifa non (adeo non, usgue e0 non) te odi, ut te
amem nebo fe non solum non odi, sed etiam. amo.

H.O podstatných větách výsledných.

S. 380. Podstatné věty výsledné (předmětné nebo podmětné)
bývají závislé:

a) na slovesech efficiendi; verba efficiendi jsou, která zname
nají učiniti, způsobiti, dojíti toho že;

facio, efficio, perficio; impetro, asseguor, conseguor (nikoli
nanciscor).

Sol efficit, ut omnia floreant. Curis meis periculisgue perfeci,
ut non obstarem rei publicae (Cicero). Nihil aliud assegueris, nisi
ut ub omnibus mortalibus audacia tua cognoscutur.

Ve smysle způsobiti, aby se něco stalo nebo nestalo, následuje
po sloveséch efficiendivěta účelná s ut (ne).

Gratia ne guid tibi prodesse posset, ego perfeci (Čicero
k Verrovi). Vercingetorix a Gallis impetravit, ut castra munirení.
Vos adepti estis, ne guem cívem timeretis.

Poznam. Fc s akk. a inf. znamená »dei tomu, pomysli Six;
efficere s akk. a inf. znam. »dokázati«. Fac unimos remanere post
mortem. Philosophus guidam vult efficere unimos esse mortfales.

b) nanceosobných výrazech, které zavírají v soběpojeul
slovesa stávati se;

est, fit, futurum est, fieri (non) potest; accidit, usu venif při
hází se, confingif daří se; relinguitur, restat zbývá; in eo esť jest na
tom. propeest jest blízko toho (málem) a pod. Sem náležejí též vý
razy: mos, ius, consuetudo est (= plerumaguefit), consuetudo fert,
natura řert, proprlum esť a pod.; často ukazuje se v nich náměst
kami čile,hic atd. k následující větě výsledné.

Ouando fuif, ut, guod licet, non liceret? Fieri potest, ut errem.
Fieri non potesťt,uf sine imperio teneatur exercitus. Accidit Athéris,
ní una nocte omnes hermae deicerentur. Thrasvbůlo configit, uf pa
triam a triginta oppressam tvrannis in libertatem vindicareí. Relin
auebatur (nihil, nisi) ut legionum signa consistere iuberent. In eo est
(prope esí), ut proficiscamur. Ita factum est, uf tak se stalo, že.

Est mos hominum, uť noliní eundem pluribus rebus excellere.
fus est belli, ut úui viceriní eis, Guos viceriní, imperent. Est hoc
commune vitium in magnis liberisgue civitatibus, ut imvidia gloriue
comes sit. Magistratůs ha ec est vis, ut civitati praesit praescribat
oue recta et utilia. H oc proprium est animantium, ut aliguid appe
fant, guod sit naturae accommodatum. Verisimile non est, uť homo
konestus religioní pecuniam anteponat.
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Poznam. 1. K neosobným výrazům s konsekutivným uf ná
ležéjí také“

a) výrazy, jichž se užíváv přechodech: seguitur,restat,
religuum est, proximum, extremum est Seguitur, ut de religua parte
honestatis dicendum sif. Restat, religuum est, ut exponam; proxi
mum est, uf doceam; extremum est, ut te orem.

b) výrazy, jichž se užívá v závěrku: seguitur a (hinc, ex
hoc) efficitur z toho následuje, plyne, jde na jevo; avšak může ná
sledovati po těchto výrazech také acc. c. inf. Ex hoc efficitur (nebo

Donne seguitur), ut haec falsa sint. Seguitur vitam beatam virtulecanfici.
2. Mos, ius, consuetudo est též s infin. (akkus. a inf.). Mos

erat captivos necare. lus est e0s, gui viceriní, imperare.
3. O spojce guod po fit, accidit, evenit v. S. 387, 3, b). O ac

cedit ut nebo guod v. 8. 387, P. 3.

O větách s guin.

S. 381. 1. Věta s guin klade se toliko po výrazech zápor
ný ch nebo smysl záporný majících.

2. Způsob jest konijunktiv.
Poznam. ÓOuinpovstalo z gui ne jak ne, proč ne (0 důl v.

S. 93, P. 1). Konjunktiv ve větách s guin jest původem svým coni.
deliberativus: Ouinbeatus sis? non dubito; z toho: Non du
bito, guin beaíus sis.

S. 382. A. Věta s guin klade se ve smysle věty oznamovací
Do záporných výrazech pochybování: non dubito guin, non esí du
bium guin, guis dubitať guin? (non dubito guin non, guin nunguam
etc.).

Konjunktiv všech časů (jako v závislých větách tázacích).“)
Non dubito, guin pater veniat (venerit, veňturus sit). Non du

bitabam, gun pater veniret (venisset, venturus esset). Non dubito,
ouin habuerit vim magnam semper oratio. Ouis dubitet, guin in
virtute divitiue sint?/ Dubitandum non esí, guin nunguam possit
utilitas cum honestate contendere. Non abest suspicio (= sunt, gui
non dubitent), guin Orgetorix ipse sibi mortem Consciverií.

Poznam. 1. Znamená-li non dubito t. c. nerozmýškhm se, ne
rozpakuji se, pojí se sinfinit. Non dubito respondere. Pro patria
guis bonus dubitet mortem oppetere? Avšak též: Nolite dubitare,
guin Cn. Pompeio ur credatis omnia. Caesar dubitandum non
existimavit, guin proficisceretur. (Rozmýšlím se, rozpakuji se =
cunctor, vereor s infin.).

1) U Nepota a u pozdějších spisovatelův od Livia počínajíc vyskýtá se
zhusta po non dubito akkus. s inf.
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2. Dubito pochybuji, jsem v pochybnosti (bez zápornosti)
pojí se snepřímou otázkou: dubito,guid facturussit, ven
turusne sit; rovněž dubito utrum (ne) — an, dubito an (S. 414. 2;
nikdy: dubito num).

S. 383. B. Věta s guin klade se ve smysle věty účelné po
některých záporných slovesech impediendi a jiných výrazech po
dobného smyslu.
non (vix, aegre) me contineo, re

fineo guin | nemohu se zdržeti abych ne nebo

mihi non (vix, aegre) tempero | infin.guin
non recuso guin nezdráhám se abych ne nebo inf.
nihil praetermitto guin nepomíjím ničeho abych ne n. inf.
non multum (nihil) abest guin o málo chybí (nic nechybí) že ne

nebo že by.
Konjunktiv jako ve větách úcelných.
Germani retineri non poteraní, guin in hostes tela conicerent.

Germanos sibi non ftemperaturos Caesar existimabat, guin in Italiam
contenderent. Non possumus, guin alii a nobis dissentianí, recusare.
Nihil praetermisi (dí Cicero), guin Pompeium a Caesaris coniun
ctione avocarem. Neonmulfum aiuit, guin Fabius Várum interficeret.
O mála chybiio, že Fabius Vara nezabil n. že by byl Fabius Vara
zabil. Též: Málem (že) Fabius Vara nezabil. Málem (že) by byl
Fabius Vara zabil.

S. 384. C. Věta s guin klade se ve smysle věty výsledné.
Konjunktiv jako ve větách výsledných.
1. guin — uf non = Že ne, aby ne:
Nunguam accedo, guin (= ut non) abs.te abeam doctior. Nun

guam tam male est Siculis, guin aliguid facete et commode dicaní.
Timoleontem mater nunguam aspexií, guin eum fratricidam appel
laret. Nihil unguam vobis praecepi, milites, gůuinprimus me periculis
obiecerim.
Fieri non potesí, guin te laudem
(facere non possum, guin te lau

dem)
fieri non potest, ut te laudem nesmím tě chváliti.

2. guin = gui non, guae non, guod non (jen v nominat.!) =
kdo by ne, který by ne.

Nemo fuit militum, aguin (— gwi non) vulneraretur. Ouis est,
guin sciat, guanta vis sit in sensibus. Nullum est animal, guin noti

= ut te non laudem musím tě
chváliti
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tiam habeat dei (avšak jen: cuius mentem non imbuerit deorum
opinio a guod di non fecerint).

Nemo est, guin sciat. (= gui non sciat) každýVÍ.
Nemo est, gui sciaf nikdo neví.
Poznam. 1. Místo gui non nesmí se klásti guin, náleží-li non

k jednotlivému slovu. Adhuc nemine cognovi poetum, gui sibi non
optimus videretur (non optimus = pessimus).

2. V původním svém významu (8. 381, P.) vyskýtá se guin
v nezávislých otázkách vybízecích, a to s indikat. OÓuinconscen
dimus eguos? Proč nesedáme na koně? = Nuže, sedněme na koně!
Sedněme přece na koně!

Ouin (guin etiam, pótius, immo, coníra) po předcházející větě
záporné má moc stupňovací = ba i, ano i anobrž; záporně = ba
ani, ano ani. Non fe rogo, uf domum redeas; guin hinc ipse evolare
cupio. Gerinani nullam rem ud se importari cupiuní; guin etiam
lumentis importafis non utuníur

O0větách příčinných.

(guod, guia, guoniam, guandoguidem, cum)

I. O příslovečných větách příčinných

S.385. 1. Příslovečné věty příčinnéuvozují se spojkami:
a) guod a guia = protože, že o příčiněskutečné;
b) guoniam (z guom iam), guandoguidem, siguidem — Kkdvž

už, kdyžtěo příčiněznámé, samozřeimé;
c) cum == poněvadž, ježto (v. S. 394, 2).
2. Ve hlavní větě bývají (nebo se dají doplniti) ukazovací

výrazy: propterea, idcirco, hanc ob causam, ea de causa, hoc,
€0 = proto, za tou příčinou, tím; pamatuj: e0 magis guod tím více
že, eo facilius guod tím snáze že.

3. Způsob jest (vyima po cum) indikativ; koniuuktiv kizde
se toliko o příčině pronesené z mysli podmětu věty hlavní (kon
juukt. cizího mínění S. 367).

Themistocles, guod non satis tutum se Argis videbat, Cor
cýram demigravit. Gallorum fortissimi sunt Belgae, proptereua
guod a cultu atgue humanitate provinciae longissime absunt. Non
guia difficilla sunt, multa non audemus, sed guia non audemus, diffi
cilia sunt. Ouoniam iam nox est, in vestra tecta discedite! Themi
stocles guietem capere non poterat, guod se (8. 320, ?) Miltiadis
fropaeae somnoSuscitarení.

Poznam 1 Ouoniam klade se často v přechodech. Ouoniam
de genere belli dixi, nunc de magnitudine pauca dicam.
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2. Non guod (non guo) = ne že bych, záporně ron guodďnom
(non guo non), non guin = ne že bych ne uvozují důvod pouze
myšlený a kladou se tudíž s koniunkt. Lifferas ad te dedi, non
guod (non aguo)haberem, guod scriberem, sed u absens tecum
loguerer. Romani in dominum de servo guaeri nolueruní, non guod
non (non guo non, non guin) pos set verum inveniri, sed guia vide
batur indignum esse.

S. 386. Příčinné guod (s indikat. nebo koniunkt. cizího míněni)
klade se po slovesech, která znamenají nějaký pocit (verba
atfectuum), má-li se označiti příčina nebo důvod pocitu (čes. že).
Avšak častěji bývá při nich vazba accus. c. infin. (S. 426),

Verba affectuum jsou: gaudeo, doleo, gueror, miror, glorior,
paenitet me (S. 263, P. 1) a pod.

Dolebam, guoď socium amiseram. Molestissime fero, guod te,
ubí visurus sim, nescio. Cato mirari se aiebat, guod non rideret hu
ruspex, haruspicem cum vidisset. Gloriabatur Horfensius, guod nun
guain bello ctvili interfuisset. Indignabantur milifes, guod conspectum
suum hosíes perferre possení. Črassus se paenitere dixit, guod
Carbonem in indicium vocavisset.

Poznam. 1. Po slovesech znamenajících chváliti haněti, dě
kovati, jakož i po accusare kiásti lze toliko větu s guod.

Ouodď viris fortibus honos habitus est, laudo. Decima legio
Caesari gratias egit, guod de se optůnum iudicium fecisset. Socrates
accusatus esť, guod corrumperef iuventutem. Caesar Aeduos gra
viter accusat, guod ab iis non sublevetur.

2 O arguo a insimulo s akk, a inf. v. S. 426, P. 2.

1. O podstatných větách příčinných.

S. 387. A. 1. Věta s guoď vyslovuje skutečnou okolnost nebo
případnost (čes. že = ta okolnost, ta věc, to, že). Způsob jest
indikativ (nebo konjunkt. cizího mínění). Věta hlavní obsahuje oby
čejně úsudek o případnosti ve větě s gůodďuvedené.

2. Věta s guodďjest:
au)podmětnou. Vitium est, guod guidam nimis magnum

sfudium in res obscuras conferuní.
b) předmětnou. Non fibi obicio, gucd hominem omni

úrgento spoliasti.
c) nebo uvádí vysvětlení k některému členuvěty hlavní.

Caesar sua senatusgue in Ariovistum beneficia commemoravif,
guod rex appellatus esseí, guoď amicus, guod munera amplissina
missá.
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3. Zejména pamatuj, že se klade věta s guod:
a) předcházejí-live větě hlavní ukazovací výrazy: hoc,

id, illud, illa res, lla causa, ex eo, inde a pod. — to, ta věc, ta okol
nost, ten důvod atd.

Inter inanimum et animal hoc maxime interest, guod inani
mum nihil agif, animal agit aliguid. Hoc uno praestamus vel ma
xime feris, guod exprimere sensa possumus. Galli hoc sibi solacii
proponebaní, guod celerifter se amissa recuperaturos confidebaní.
Regulum patriae amantissimum vel ex eo intellegitur, guod captivos
retinendos censuií.

b) po výrazech: bene, male, commode, opportune fit, evenit,
accidit; bene, male, gratum facio a pod. (věta s guod jest shodná,
$. 351).

Bene mihi evenit, guod mittor ad mortem (slova Sokratova).
Opportunissima res (opportunissime illud) accidit, guod Galli fre
guentes ad Caesarem in castra veneruní. Bene fecit, guod restitií.
Fraterne facis, guod me hortaris.

Poznam. 1. Věta s guod uvádí vždycky jen skutečnou okol
nost; o žádosti, vybídnutí, rozkazu klade se uf imperativum; O vý
sledku uf consecutivum; o všeobecné myšlence, pravdě, výroku
zásadě akkus. s inf.

Aeguum erat, guod Caesar victis pepercií.
Srovn. věty: Aeguum est, ut victis parcamus. *

Aeguum est victorem parčere Victis.
Hoc praetermittendum non est, guod te hortatus sum ad pacem.

ut te horter ad pacem.
pace nihil esse dulcius.

2. Po slovesech sentiendi a dicendi (S. 424) a neosobných vý
razech příbuzného významu (constat, apparet, apertum est a pod.)
nesmí se klásti nikdy věta s guod; tudíž jen: hoc, id, illud dico
(sentio, constat) eum mortuum esse.

Rovněž jen: hoc te „noneo, ut diligenter discas; hoc timeo, ne
moriatur; hoc acčidil, ut moreretur atd.

3. Po accedit (huc, eo accedit) = k tomu přistupuje, nad to
pak, mimo to klade se věta s guod nebo uf. In Čaesare est mitis cle
mensgue natura; accedit, guod mirifice ingeniis excellentibus de
lectatur; praeterea cedit multoruri voluntati (nebo uf... delectetur).

S. 388. D. Věta s guoc táhne se k výroku od někoho ji
ného učiněnému, k němuž mluvící (píšící) větou hlavní odpovídá
(čes. že —vzhledem k tomu, že; co se toho týče že); tak zvláště
v řečech a dopisech. Způsob jest indikativ (nebo koniunktiv
cizího mínění). V češtině uvádí se často odpověď slovem »věz«.
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Ouod me Agamemnonem aemulari putas, (věz, že) falleris.
Ouod scribis fe scire velle, gui siť rel publicae status, summa dis
sensio est. Ouod multifudinem Germanorum, ingůit Ariovistus, in
Galliam traduco, id mei muniendi, non Galliae impugnandae causa
facio.

S. 389 C. Vždvcky klade se konjunktiv ve rčeních:
wvWavw

est, guod jest (příčina), proč | non (nihil) est, guod není (pří= 1 činy), pročhabeo,guodmám(příčinu),proč| non-(nihil)habeo,guodnemám
1- (příčiny), proč.

Est, guod gratuler tibi. Non est, guod te pudeat sapienti as
sentiri. Nihil habeo, guod accusem senectufem. Ouid est, guod fan
topere te commoveatť dolor fuus?

Poznam. Místo guod lze klásti v témž smysle cur nebo guare.
Est, cur (guare) doleam. Populus Romanus nihil a se commissum
putabat, guare bellum timeref. Smyslem náležejí sem též obraty:
guaé causa (guid causae) est cur (guare) a pzd. Ouae causa est,
cur amicitiam funditus tolamus e vita? Causa nulla est, cur mentiar.

0 větách časových.

I. O větách časových s dějem předčasným.
(postguam; ut, ubi, ut primum, ubí primum, cum primum; simulatgue)

S. 390. 1. Postauam (posteůdguam) — když a spojky zname
nající »jak, jakmile«: uf, ubi, uť primum, ubí primum, cum primum,
simulatgue (simulac, srov. ac) kladou se sindik. perf. o před
časném ději minulém, který jednou se udál 68. 352, 2).

Postauaim Xerxes in Asiam descendit, Aristides in pa
triam restilutus est. Ubi de Caesaris adventu Helvetii certiores
tacti sunt, legatos ad eum mittuní. Caesar cum primum per
anní tempus potuit, ad exercitum contendit. Pelopidas non du
bitavit, simulac conmspexit hostem, confligere.

Poznam Postaguamklade se s indik. plusaperí., před
chází-li abl. míry; toto postauam povstalo z adverbia posí a při
rovnávací spojky guam a psává se proto též odděleně ($. 284, 2).
Hannibal tertio anno, postguam domo profugeraf, in Africam
venit (= tertio anno post, guam domo profugerat, též: post tertium
onnum, guam domo profugeraí).

Někdy klade se po abl. míry pouhé guam: fertio anno, guam
domo profugeraí.
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2. Uf, ubi, simulatgue kladou se s indik. perí., plusguampí. a
fut. II. o předčasnémději opětovaném (8. 350, B).')

Omne animal, simulatgue natu m est (jakmile se narodí),
voluptatemappetit. Alcibiades,simulac se remiserat (pokaždé
jak se zotavil), luxuriosus reperiebatur. Ut guisgue (S. 333, d) me
viderat, narrabat.Ubiconsulueris, maturéfacto opusest.

II. O větáčh časových s dějem současným.
(dum, guoad, guamdiu)

S. 391. 1. Dum == mezi tím co, zatím co, co klade se
sindik. praesentis,a toi o dějíchminulých($.352,2).

Dumea Romaniparaní consultantgue, iamSagun
tum summa vi oppugnabatur. Dum haec in colloguiogeruntur,
Caesari nuntiatum est etc. Dum haec geruntur co se toto dálo =
zatím.*)

2. Dum, guoad, guamdiu — pokud kladou se s indikati
vem všech časů“); obyčejněmívá věta časová týž čas jako
věta hlavní (věty shodné, Š. 351, 1). :

Aegroto dum anima esíf, spes esse dicitur. Tib. Gracchus
tam diu laudabitur, dum memoria rerum Romanarum manebit.
Dum longius aberaní a munitione Galli, plus telorum multitu
dine proficiebaní. Čato guoad vixit, virtutum laude crevit.

Avšak: Dareus pontis, dum ipse abesseť, custodes religuit
(koniunkt. cizího mínění = pokud by).

HI.O větách časových s "dějem násladným.
(dum, guoad; anteguam, priusguam)

S. 392. 1. Dum, guoad = až (též dokud ne) klade se:
a) sindikat. perf. a fut. II. o ději skutečném.*)—
1) O konjunktivu imof. a plusgpf. o ději opětovaném v. str. 120. p. č.
2) U historiků pojí se dum — mezi tím co i s konj. imperf. (dle obdoby

historick. cum). Dum ew tm Samnio gererentur, Romanis in Etrůriu inlerimbeliumingens| concitur.
3) též domec; vyskýtá se však v klas. prose zřídka, častěji u básníků:

JDoneceris felix, mullos numerabis amicos. Rovněž často u historikův od Livia
počínajíc, a to i s konj. (dle obdoby historick. cem): Elephantí mlil sane trepi
Vubánt,donec continenti velut ponte dgerentnr.

4) též donec; avšak vyskýtá se i v tomto' významu (7 až) hlavně v prose
pozdější u historikův: Agis ver missilibus petebutur, donec lumceu nudo pectori
tnfixa est. Někdy bývá při donec —=až konjunktiv i o ději skutečném. Rhénus
servát nomen ct violentiam cursus, aguň. Germanium praevehitur, donee Oceuno
misceátur.



O způsobech ve větách vedl.: O větách spojkových (časov.). 127

Epaminondas ferrum ii COrpore usgue e0 retinuií, guoad
nuntiatum est vicisse Boeotios.Ror'aní finem seguendi non
feceruní, guaad praecipites hostes egeru ní. Milu curae erit, guid
agas, dum, guid egeris, Scier 0.

b) skoniunkt. praes. a imperf.,je-li děj věty časové za
mýšlen (koni. cizího mínění smyslu účelového) -= až by t. i. aby
mezi tím.

Rusticus exspectat, dum defluat amnis (a tak často při ex
spectare, morari). Exspectavit Čaesar, dum omnes naves cConve
nirenf. T. Ouinctius paucos moratus est dies, dum se (8. 320, 2)
copiaeab Čorcyra ússeguerentur. HoratiusČocles impetun
hostium sustinuit, guodd ceteri pontem intfterrumperení.

Poznam. Závisí-li věta časová na infinitivě nebo na větě kon
junktivné, naskýtají se v ní ovšem i Ronjunktivy perf. a plusaperf.
(Š.357).Caesar interea,guoadlegionescollocatascognovisset,
in Galliamorari constituit (nezáv.: morabor, guoad cognovero).

2. Anteguam, priusguam = dříve než (po záporu též dokud
ne) klade se:

a) sindik. praes., fut. II. a perf. o ději skutečném: s indik.
praes., je-li ve větě hlavní čas budoucí bez záporu; s indik. fut. II.,
je-li ve větě hlavní čas budoucí se záporem; s indik. perf., je-li ve
větě hlavní čas minulý, obyč. se záporem.

Anteguam úd causam redeco (dříve než se vrátím), pauca
de me dicam. De Cartháagine non ante vereri desinam, guam illam
excisam Cognevero. Epaminóndas non prius bellare destitit,
ouam urbem Lacedaemoniorum obsidione clausit (= beliare
destitit, postguam clausit).

b)skoniunkt. praes. a imperf.,je-li děj věty časovéza
mýšlen (konj. cizího mínění smyslu účelového) — dříve než by
t.j. aby dříve ne.

Collem celeriter, priusguam (7 ne prius) ab adversariis s e n
tiatur, communif.Čaesar, priusguam se hostes ex fuga reci
perení, in fines Suessionum exercitum duxit.

Avšakčastose kladekonjunktivio dějiskutečném,a to:
koni. praes., tudíž i: Anfeguam ad causam redeam (= redeo),
de me pauca dicam.; konj. imperf. a plusgperf. u vypravování zcela
dle obdoby historického cum: -Eguites non prius suní visi, guam
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castris uppropinguarení. Saépe magna indoles Vvirtutis,
priusguamrei publicaeprodesse potuisset, exstincta est.)

Poznam. Coniuncí. perf. a plusgperf. bývá, závisí-li věta ča
sová na infinit. nebo na větě koniunktivné (8. 357.). Caesar de
obsessione non prius agendum constifuit, guam rem frumentariam
ex pedisseít (nezáv.: non prius agam, guam ex pediver 0).
Labiénus praecipit, ne guis guem prius vulneret, guam Indutio
márum interfectum vid erif. Germani nostros ita perterrit(os ege
runí, ut non prius fuga desisterení, guam in Conspectum agminis
nostri venissení (nezáv.: non prius destiteruní, guam venerunít).

O0větách Ss cum.

S. 393.A. Cumsindikativem.
1. Cum temporale — kdy uvozuje větu časovou, jíž se udává

výhradně jen doba děje, a táhne se:
a) ksubstantivům znamenajícímnějaký čas (tempus,

dies, annus a pod.).
Recordare tempus illud, cum (== guo) pater maerens lace

bat in lecto. P. Scipioni clarissimus fuit ille dies; cum senatu di
misso domum reducíus est a populo. Fuit Conon extremo
Peloponněsio bello praetor, cum apud Aegos flumen copiae Athé
nienstum a Lysandro sunt devictae. Vicesimusannus est,
cum omnesscelerati me unum petunt (jest tomu na dvacátýrok,
dvacet let, co). Nondum centum anni sunt, cum lata lex est (není
tomu ještě sto let, co).

Poznam.Po neurčitých výrazech esť, fuif, erit tempus
(dies) cum klade se konjunkt.; srov. sunt (multi) gui S. 409, 2 c).
Fuit antea tempus,cum GermanosGailivirtute superarení.

b) k demonstrativnémuadverbiu fum (tunc); často jest
si-fum ve hlavní větě domysliti.

Ve větě s cum bývá čas minulý (= když) nebo budoucí
(= až).

Sex libros de re publica func scripsimus, cum gubernacula
rei publicae tenebamus. Pompeius erat apud me, cum haec
scribebam. Cum Caesar in Galliamvenit (samostat.), alte
rius factionis principes erant Aedui, alferius Séguani. Nemo me
vestrum, cum hinc excessero (abero), conseguetur(praví
Sokrates).

= 1) Často u Liv. (a pozd. historiků), zvláště o myšlenkách značících, že děj
hlavní věty jimi zamezen byl, tak že se státi nemohl nebo nemusil. Fidě
nátes, priusouam Romaní circumagerent frenis eguos,tergavertunt dříve než
se s koňmi otočiti mohli.
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2. Cum iterativum (= si, guotiens) — když, kdykoli klade
se o současném nebo předčasnémději opětovaném (časy dle
$. 350, A, B).

Confirmanturnostra consilia, cum sentimus prudentibus
idem videri. Omnia suní sncerta, cum a iure discessum est
(kdykoli se ustoupí). Oppidum Británni vocaní (vocabant), cum
silvas impeditasvalloatgue fossa munierunít (munieraní).
Cumiudicaveris, diligereoportet,non cumdilexeris, iu
dicare.

Poznam. Označuje-li se opětování ve hlavní větě ad ver
biem sperí. historickým, kladese ve větěčasovéz pra
vidla cum s konjunkt. Cimon saene, cům aliguem videret minus
bene vestitum, suum amiculum dedit.)

3. Cum inversum = když, a již uvozuje větu časovou, k je
jtmužto ději spisovatel obrátiti chce pozornost čtenářovu zvláštní.
Věta časová klade se vždy za větou hlavní a obsahuje vlastně děj
hlavní, věta hlavní pak děj vedlejší.

Cum inversum klade se s indik. perf. nebo praes. histor., a
bývají při něm často slovce: subito, repente; v hlavní větě bývá
imperf. nebo plusaperf. často se slovci žam, vix, commodum (právě).

lam (vix, nondum) agmen extra munitiones erat nebo pro
cesserat, cum nebo cum repente Galii flumentransieruní =
Cum agmen extra muniliones esseť nebo processisset, Galli flumen
transieruní. Commodum discesseras heri, cum Trebčíius venilť.
Tréviri Labienum adoriri parabant, cum duas venisse legiones Cae
saris missucognoscunt?)

4. Cum identicum — řím když, tím že uvozuje větu časovou,
která věcně v jedno spadá s větou hlavní; v obou větách týž pod

«

1) I jinak klade se cum iterativům s konj. imperf. a plusgperf., zejména
u pozd. historiků (srv. optativus iterativus v řečt.) Vercingetorix dispersos, cum lon
gius mecessavicprocederent, adoriebatur. Cum cohortes ex acie procucur
rissent, Numidaefugiebant.

Rovněž bývá konjunktiv o dějích opětovaných i při jiných spojkách časo
vých, při s? a náměstkách vztážných. Id fetialis ubi dixisset, hastam im fines
eorum mittebat. Si proellum committeretur, propinguitas castrorum celerem
superatis exfuga receptum dabát. Ouemcunguelictor tussu consuhs prehendisset
trbunus mitti vubebát.

2) Básníci kladou často místo (cum inversum) spojky eř, gue nebo ještě
častěji asyndeton. Viz ea fatus erat, subitoguefragore intonuit. Vir eafatus eram:
bremere omnia visa repente (SC. sunů).

Kořínek, Lat. mluvnice, II.,VIIf. vyd. 9
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2mět i čas (věty shodné: ©.351, 1). V češt. často místo věty časové
přechodník.

Cum tacent, clamant (t. j. jejich mlčení jest vlastně kři
čení; křičí právě tim, že mlčí; křičí mlčíce). Improbus fuisti, cum
accepisti, guod non licebut. Helvetii fere cottidianis proeliis
cum Germanis confenduní (contendebaní), cum aut suis finibus e0s
prohibent (prohibebaní) aut ipsi in eorumfinibusbellum
gerunt (gerebant).

Poznam. Avšak vždycky jen: repudiavit hoc, cum diceret,
cum addereť řka, dokládaje.

9. 394B. Cums koniunktivem.
1. Cum historicum (narrativum) — Žďyž uvozuje větu ča

sovou u vypravování dějů minulých a klade se buď s koni. imperťf.
o ději současném nebo s Řonj. plusgperf. o ději předčasném. Věta
časová neobsahuje pouze vnější udání doby dějové, nýbrž souvisí
i vnitřně s větou hlavní skoro jako okolnost příčinná.

Srovnej věty:
Gallo narravi, cum proxime Romae fui, guid audissem (cum fui:

pouhé udání doby dějové).
Zénonem, cum, Athénis esse m, audiebam freguens (mezi oběma

ději jest vnitřní spojitost téměř příčinná). :
Ageésiláuscum ex Aegyptorevertferetfur venisset

guein porium, gui Menelái vocatur, in morbum implicitus decessit
(když se vracel a když přišel). Id cum (= Ouod cum) animad
vertisset P. Crassus, tertiam aciem laborantibussubsidiomisií.

Poznam. Mnohdy lze se rozhodnouti buď pro cum historicum
s konj. buď pro cum temporale s indik. podle toho, iak věta časová
se pojímá; v té příčině pamatovati jest, že bývá koniunktiv u vy
pravovánídaleko častější, a že se ho užívá i tehdy, když
věta časová obsahuje pouhé udání doby dějové.

2. Cum causale — kdvž, poněvadž, ježto uvozuje větu pří
činnou; cum praesertim (praesertim cum) — obzvidšťě když.

v Cum sit in nobis consilium, ratio, prudentia, necesse est deos
haec ipsa habere maiora. Themistocles, cum minus esset probatus
parentibus suis, guod liberius vivebat, a patre exheredatus esť. Ouid
est, guod de Archiae civitate dubitetis| praeserfim cum aliis guogue
in civitatibus fuerit adscriptus? Ouae cum ita siht pročež (srov.
S. 328).

3. Cum concessivum = ač, ačkoli, jakkoli uvozuje větu pri
pouštěcí.

Vincere cum possis, interdum cede sodali, Phócion fuif
perpetuo pauper, cum divifissimus esse possef.
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4. Cum adversativum — Adežío, an -a -0.
Solus homo particeps est rationis, cum cetera sinít omnia

expertia. Nostrorum eguiftum erat guingue milium numerus, cum
hostes non amplius octingentos eguites haberení.

0 větách podmínečných.

S. 395. 1. Věta podmínečná nazývá se předvětí, věta hlavní
závětí; celé souvětí slove podmínečným (perioda kondiciondálná,
hypothetická).

Věta podmínečnáuvozuje se spojkou si (nisi, si non).
2. Způsoby (formy) podmínečnýchsouvětíjsou tyto tři:
I. Forma skutečnosti: souvětí indikativné. V předvětí si s in

dikativem, v závětí též indikativ nebo imperativ neb i jiné způsoby
vět hlavních. Podmínka vyslovuje se jako skutečná, výsledek jako
skutečný.

Si id credis, erras věříš-li tomu, klameš se. Si id credebas,
errabas. Si id credidisti, erravisti. Si id credes (credideris), errabis.

Si dies est, lucet. Si tibi hoc accidere potuit, guid nobis fiet?
Naturam si seguemur ducem, nunguam aběrrabimus. Si de me ipso
plura videbor dicere, ignoscitote! Ouid timeam, si post mortem
beatus futurus sum? Irascebatur amicus, si guid acerbius dixeram
(děj opětovaný $. 350, B“); sr. S. 390, 2).

Poznam. Sive — sive (seu—seu) klade se vždycky s indikat.:
sive verum est sive falsum ať je to pravda ať lež, ať by to pravda
byla ať lež, budiž to pravda nepravda. Rovněž sive guod, sive guia.

I. Forma možnosti: souvětí potentiálné. V předvětí si s kon
junkt. praes. nebo perf., v závětí rovněž konjunktiv praes. nebo
perí. (coni. potentialis). Podmínka se vyslovuje jako připuštěná,
výsledek jako možný.

Si id credas (credideris), erres (erraveris) jestliže bys (dejme
tomu, že bys) tomu věřil (uvěřil), klamal by ses (zklamal by ses).

Sim impudens, si plus postulem. Si guis ita fecerit, impuden
tem eum dixeris. Dies deficiat, si velim enumerare, guibus bonis
male evenerií.

Poznam. 1.V závětí jest možnýi indikativ. Si id credas, e r

ras. Memoria minuitur, nisi eam S OTCOUSAmicitia esse nonDotest, nisi per se expetatur (sr. S. 358, 2
2. | o ději o sobě nemožném Jze užit koniuktivu poten

tiálného, představuje-li se jako možný. Haec si tecum patria lo
ouatur, nonne impetrare debeat? (nebo debet, Š. 358, 2, a).

bdí1) O koniunktivu imperf. a plusaperf. o děli opětovaném v. str. 129. o. č
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III. Forma neskutečnosti: souvětí irreálné. V předvětí si
s konjunkt. imperf. nebo plusgperf., v závětí konjunktiv týchž
časův, a to imperí. o neskutečném ději v přítomnosti, plusaperí.
o neskutečném ději v minulosti (coni. irrealis). Podmínka vyslovuje
se jako neskutečná, výsledek jest též neskutečný.

Si id crederes, errares (sed non credis) kdybys toinu věřil,
klamal by ses.

Si id credidisses, erravisses (sed non credidisti) kdybys tomu
pyl uvěřil, bvl by ses zklamal.

Nisi Alexander essem, ego vero vellem esse Diogenes. Si ta
cuisses, philosophus mansisses. Hectora dguisnosset, felix si Troia
fuisset? Jiný konjunkt. v závětí a jiný v předvětí: Consilium nisi
esset in senibus, non summum consilium maiores nostri a p pel
lassent senatum.

Poznam. I. Coni. imperf. bývá někdy i o neskutečném ději
v minulosti. místo koni. plusaperf. Non fam facile opes Cartháginis
tantae concidissent, nisi Sicilia classibus Romanis patereft.

2. Někdy jest předvětí vyjádřeno pádem předložkovým nebo
participiem, nebo jest si je domysliti ze souvislosti. Sine amicis
vita tristis esset (= nisi amici essent). Ouaenam sollicitudo vexaref
impios, sublato suppliciorum metu? Ouae Caesar nunguam negue
fecisset negue passus esset (sc. si diutius vixisset), ea nunc ex falsis
commenítariis proferuntur.

3. V závětí irreálných souvětí podmiňovacích klade se indi
kativ minulého času, aby se označilo, že děj v závětí obsažený
jižjiž byl na tom, aby skutkem se stal (jako v češt.). Vincebatf
(vítězila již již) auxilio loci paucitas Fabiorum ad Cremeram, nisi
Věientes in verticem collis evasissení.

4. Zvláště klade se indikativ v případech v $. 358. uvede
ných; tedy:

a) při výrazechmožnosti, nutnosti. slušnosti,
povinnosti. Deleri potuit exercitus,si guis aggredi ausus
esset (sed non deletus est: důraz jest na infinit.); avšak i: deleri
potuisset (sed deleri non potuit: důraz jest na slovese posse).
Res publica poterat esse perpetua, si patriis viveretur moribus
(sed non fuit perpetua). Si ulla in te piétas esset, patris loco me Co
lere debebas. Si verum responderevelles, haec erant di
cenda.

b) při paene: Pons sublicius iter paene hostibus de dif, nisi
unus vir fuisseť Horatius Cogles.

Rovněž při opisné koniugaci aktivné: Cyrus grave bellum

E Sp rus fuif,si guid in Croesumcrudeliusconsuluisset(srov.. 349).
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O souvětí irreálném v závislosti.

S. 396. 1. Stane-li se irreálné souvětí závislým tak, že se
v němmá užiti vazby akkusativu s infinit., zůstane před
větí vždy beze změny; v závětí pak klade se infinitiv na urum
esse a urum fuisse.
(Si id crederes, errares Dico

= erraturus es) Dixi

(Si id credidisses, errasses. Dion) fe, si id credidisses, erraturum= erraturus fuisti) Dixi fuisse.
Titurius clamitabat Eburones, si Caesar adesset, tanta con

temptioneRomanorumad casíra venturosnon esse. Omnibus
apparebat,nisiAgesilausfuisset,Spartamfuturamnonfuisse.

2. Místo infinitivů na urum esse a urum fuisse lze užiti též in
finitivů posse a pofuisse s infin. praes.

Dico te, si id crederes, errare posse.
(Dixi) te, si id credidisses, errare potuisse.
Infinitivů posse a potuisse užívá se obzvláště tehdy, je-li slo

veso v passivě, nebo nevytvořuje-li participia fut. act.

te, si id crederes, erraturum esse.

(Si id crederes, decipereris) Dico, si id crederes, te decipi
Dosse.(Siid.credidisses,deceptus© Dico,siidcredidisses,tedecipi

esses) potuisse.
(Si id crederes, te paeniteret) Dico, si id crederes, te paenitere

posse.(Siidcredidisses,tepaenituis-| Dico,siidcredidisses,tepaeni
set) tere potuisse.

Poznam. Jen zřídka užívá se místo passivného koni. plusa
perf. opisu pomocí fufurum fuisse uf. Theophrastus contendií, si
aetas hominum potuisset esse longinguior, futurum fuisse, ut omni
doctírina erudiretur.

S. 397. 1. Stane-li se irreálné souvětí závislým na Spoj
kách s koniunktivemse pojícíchnebo na náměstce tázací (pří
slovci tázacím), zůstane coni. irrealis imperf. v předvětí i závětí
beze změny, coni. irrealis plusaperf. však jen passivnýnebo těch
sloves, jež nevvtvořují participia fut. act.

guin, si id crederes, errares, decipereris, te
Non dubšío paenitereft.
(Non dubitabam) guin, si id credidisses, deceptus esses, te paeni| [uisset.

2. Avšak vytvořuje-li sloveso partic. fut. act. (jako na př.
sloveso errare), klade se místo koniunkt. plusaperf. act. koniunktiv
na urůs fuerim, nechť si jest sloveso řídící v čase hlavním či vedlej
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ším; ve větách tázacích klade se buď koniunktiv na urus fuerim
nebo na urus fuissem podle toho, je-li sloveso řídící v čase hlav
ním či vedlejším.

Non dubito (non dubitabam), guin, SLid credidisses, erraturus
fueris.

Ouaero (guaerebam), num, si id credidisses, erraturus fueris
(fuisses).

Honestum tale est, ut, vel si ignorarení id homines, sua tamen
pulchritudine esset laudabile. Vereor, ne turpier facerem, si homi
nem improbum defenderem. Dubitatis, guin, si tribunus affuisset, ei
vis esset allata? (eum vim afferre puduisset?)

Non dubito (non dubitabam), guin Čicero se praestaturus
fuerit acerrimum libertatis propugnatorem, si per Antonium licuisset.
Neminí erat dubium, si Cononis consilium valuisset, guin Athěnienses
calamitatem accepturi non fueriníf. Ostendis, gualis tu, si ita forte
accidisset, fueris illo tempore consul futurus (Gicero k Pisonovi).
Subibať cogifationem animus, guonam modo tolerabilis futura
Etrůria fuisseť, si guid in Samnio adversi evenisset.

3. Místo koniuktivů na urus fuerim (fuissem) lze užiti též
koniunktivů potuerim (potuissem) s inf. praes. dle pravidla v odst.
předešlém uvedeného.

Non dubito (non dubitabam), guin, si id credidisses, errare
potueris.

Ouaero (guaerebam), num, si id credidisses, errare potueris
(potuisses).

Poznamenání ke spojkám podmiňovacím.

S. 398 1. Nisi se-klade, vztanuje-li se zápornost k celé větě;
si non, táhne-li se zápornost jen ke slovesu nebo kjinému jednot
livému slovu. Někdy klásti lze nisi nebo si non bez značného rozdílu.

Parví sunt foris arma, nisi est consilium domi. Aeguitas tollitur
omnis, si habere suum cuigue non licet. Actum esť de te, nisi provides
(si non provides).

Nisi klade se zvláště tehdy, předchází-li hlavní věta záporná.
Nec iustifia nec amicitia esse omnino poťferuní, nisi ipsue per se
expetuntur. Negat Epicirus iucunde vivere posse, nisi cum virtute
vivifur.

2. Ve větě zkrácené (bez určitého slovesa) znamená nisi:
a) při tvrdící větě hlavní t. c. vyjímaje,jen ne, kromě,až na.

Hoc inter omnes constat nisi inter e0S, gui insaniunt. Plerosaue
(Numidas) senectus dissolvit, nisi gui ferro aut bestiis inferiere.
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o) při záporné větě hlavní t. c. leč; v tom případě činí nisi
se záporností věty hlavní jeden pojem rovnajíc se českému jen,to
liko, jediné. Nisi inter bonos amicitia esse non potesť nebo amicitia
non potest esse nisi inter bonos přátelství nemůže býti leč mezi do
brými — přátelství může býti toliko mezi dobrými (non a nisi kla
dou se vždycky odděleně, nisi obyčejně předchází).

Podobně: nemo — nisi, nullus — nisi, nunguam — nisi, nus
guam — nisi: nemo nisi improbisstmus jen nejnepoctivější, nus
guam nisi in calidis regionibus toliko v teplých krajinách.

Při hlavní větě záporné může znamenati rzasitaké t. c. než:
Ouid est pietas (= nihil est pietas) nisi voluntas grgta in parentes?
co jest (jiného) než? nic není (jiného) než. Přidá-li se v lat. k zá
pornosti alius, klade se nisi nebo guam: Hostis guid est aliud nisi
(guam) perpetua materia virtutis?

Poznam. Nisi forte — leč snad (často ve smysle ironickém) a
nisi vero — leč snad naposled (vždy ve smysle ironickém) kladou
se jen s indikat. Nemo fere saliat sobrius, nisi forte insanit. Dě in
sidiis guaestio est ferenda; nisi vero, guia perfecta res non est, non
videtur punienda.

S. 399. Si non (nebo si minus) klade se zvláště:
a) při protivě ne-li — toť přece: si non—af, certe, tamen, at

certe, at tamen; ve větě podmínečné bývá společné sloveso přísud
kové často vynecháno.

Dolorem si non (si minus) potuero frangere, tamen occultabo.
Multos tulit Romanorum civitas, sí minus (non) sapientes, at summa
laude dignos.

- w » w + vw «. . bl » .b) idou-li dvě podmínečné věty za sebou, z nichž první jest
tvrdící, v druhé pak sloveso se záporností se opakuje; avšak, vy
nechá-li se v druhé větě sloveso, kláde se jen si minus.

Si feceris id, guod ostendis; magnam habebo gratiam; si non
(si minus) feceris, ignoscam. Si fuerif occasio, manu, si minus
(ne-li,, locis nos defendemus.

S.400. Jdou-li dvě podmínečné věty za sebou, obě tvrdící,
z nichž druhá položenaprotivou k první, klade se ve druhé větě
sin, sin autem, ve kratších protivách často jen si — pakli, pakliže.

Hunc mihi timorem eripe: si est verus, ne opprimar, sin falsus
(sin autem falsus, si falsus), ut tandem aliguando timere desinam.

Poznam. Jinak slove jestliže však, kdyby však: sed Si, si
vero, guod si (S. 328, P. 2).
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0 větách přácích.
(modo, dum, dum modo)

S. 401.1. Věty přácí uvozují se spojkami modo, dum,
dum modo = jen když, jen kdyby, aby jen; zápornost jest ne =
jen když ne, jen kdyby ne, aby jen ne.

2. Způsob jest konjunktiv toho času, kterého žádá sousled
nost; jenom chce-limluvícínaznačiti,že přáníjest nedostižné,
klade koni. imperf. nebo plusgperf. i tenkráte, když sloveso řídicí
jest v čase hlavním (srov. S. 362, b).

Oderint, dum metu ant (říkával císař Kaligula). Multi omnia
recta et honesta negleguní, dum modo potentiam Conseguan
tur. Rex pollicitusesťomniase facturum, modo ne cogeretur
corpus suum dedere. Mediocritas Peripateticis recte placeť, modo
nelaudarení racundiam. SummaslaudesmerenturAtfhénienses,
dum modone tam leves fuissent.

Poznam.1.Vyslovuje-lise větou vedlejšíprostě podmínka,
vyjádří se »jen když« slovci si modo s indik. A deo fanfum rationem
habemus, si modo habemus jen když jej vůbec máme, jen má
me-li jej vůbec.

2. Od dum ne rozeznávej nedum = natož pak aby, nerci-li
aby, ať nedím aby, jež spojuje se rovněž s konjunkt. VIx in ipsis
tectis frigus vitatur, nedum in mari sit fácile abesse ab iniuria tem
poris. Též bez slovesa, jako v češt.: Vix in ipsis tectis frigus vifatur,
nedum in mari.

-0 větách přirovnávacích.
(guasi, tamguam, ut si, velut si, ac si)

S. 402. 1. Přirovnávací věty, kterými se uvádí případnost
pouze myšlená, uvozují se spojkami guasi, tamguam (si), ut si, velut
si, proinde guasi, proinde (perinde, aegue, similiter, non secus) ac
si = jako by, právě tak (rovněž, podobně, nic jinak než) jako by.

Z. Způsob jest konjunktiv toho času, kterého žádá sou
slednost.

Ouid ego testibus utor, guasi res dubia sit? Antonius Plan
cum sic contemnit,tamaguam(si) illi agua et igniinterdictum
sit. Sěguani absentis Ariovisti crudelitatem horrebaní, velut si
coram adesset. Tanta fuit omnium exspectatio visendi Alcibia
dis, ut ad eius triremem vulgus conflueret, proinde ac si solus a d
venissetf.

Poznam. Ouasi, guasi vero, proinde guasi kladou se často ve
smysle ironickém (s koni. praes. nebo perf.). Negueunítintel
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legere, gualis Sif animus vacans corpore; auasi vero intelleganí,
gualis sif in Corpore.

3. Ve zkrácených větách klade se uf, sicuf, velut, tam
ouam, guasi.

Urbs Atfhěnienstumuf propugnaculum opposita est
barbaris. Rex velu ffspectfator pugnaein litore remanet. Gloria
virtutem tamguam umbra seguitur. Speramus posse animos in
caelumguasi in domicilium suumpervenire.

(Přirovnávací věty indikativné).

S. 403. Přirovnávací věty, jimiž se uvádí případnost sku
tečná, mají indikativ. Bývajíčastozkráceny (bezurčitého
slovesa) a pokládají se pak za část věty hlavní.

A, Souvztažné věty přirovnávací uvozují se souvztažnými ná
městkami a příslovci ($. 96, 97).
guantus, gualis, guoťt,gui tantus, talis, tot (totidem), idemguam,| guamdiu,guantopere,| tam,tamdiu,tantopere,totiens

auotiens
ut (uti), sicut (sicuti) ita, sic, item
cum jakož tum (maxime, imprimis) tak ob

zvláště.
Nemo a dis immortalibus tot et tantas res tacitus audet optare,

auot et guantas di immortales ad Cn. Pompeium detuleruní. Servi
isdem sunt moribus, guibus (jako) domini. Nihil est tam populare
auam bonitas. Uf sementem feceris, ita metes. Cum omnium rerum

stmulatio est vitiosa, tum amicitiae repusnaí maxime. In Miltiade
erat cum summa humanitas tum mira comitas. Cum multi saepe
tum Cicero, guam inconstans ef varia esset fortuna, expertus est
jak mnozí jiní, tak obzvláště i Cicero, mezi mnohýmijinými i Čicero
(všimni si, že v lat. vypouští se slovo alius).

Poznam. 1. Pomocí guam se slovesem posse nebo bez slovesa
possevzmocňuje se superlativ. Caesarguammaximis
(potest) itineribus in Galliam contendit co (možná) největšími po

SOS. „ve frumentaria guam celerrime potuit comparatá (srov.
. 2. U Í guisgue — ita s dvojím superlativem (čím — tím) a jiné
obraty podobné v. S. 333, 2, b), P.

3. Uf — ita (sic) klade se často v protivách (= aguam
ouam—tamen) = jakož (jakkoli) — tak přece, sice — ale. Fuga ad
Alliam ut urbem prodidit, ita exercitum servavit. Uf nihil boni est
in mmorte,sic certe nihil mali.
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4. Věta s uf (zejména také zkrácená) mívá často významodůvodňovací nebomezovací.
Caesar, ut erat clemens, hostes conservavit (= cum esset

clementissimus; sr. S. 314, 5 a S. 326, d). Ubiorum fuit civitas ampla
et florens, ut est captus Germánorum podle rozumu Germanův.
Dionysius ut Cynicus proici se iussit inhumatum iakožto cynik,
ježto byl cynikem (= cum Cynicus esset). Meneclides satis exerci
tatus fuit in dicendo ut Thebanus scilicet arci jakožto Theban, na
Thebana.

5. Věta s uf (veluf) uvádí příklad; do češt. překládáme
takové uf (velut) slovy »tak na př.« v úplné větě přirovnávací a
slovy »jako na př.« V přirovnávací větě zkrácené. Multi gloriose
mortui sunt, ut (velut) Epaminondas sine gemitu una cum sanguine
vitam effluere sensit. Multi gloriose mortui sunt, ut Leonidas, ut
Epaminondas, alii.

6. Ve spojení cum — ťfumklade se cum s konjunkt., je-li ve
větě vedlejší jiný Čas nežli v hlavní. Consillum tuum cum semper
probavissem, tum multo magis probavi lectis tuis litteris.

S. 404. DB.Po výrazech znamenajících stejnost a podobnost
aneb opak toho klade se přirovnávací věta (často zkrácená) s atgue
(ac, et) — jako, než.

idem, par, similis; pariter, similiter, aegue, proinde, perinde;
contrarius, altus; coníra, aliter, secus.
Virtus eadem in homine atgue (nebo guae) in deo est. Non

idem tvrannis expedit eť multitudini. Demus operam, ne simili uta
mur fortuna atgue ust sumus! Aliud dicis ac sentis. Alia sunt legati
officia atague imperatoris. Aliter de aliis ac de nobis iudicamus.
Omnia fere contra ac dixisti evenerunt (zcela jinak než).

Poznam. Po záporném alius (aliud) klade se nisi nebo guam;
v. S. 398, 2.

S. 405. C. Po komparativech a komparativných výrazech
klade se guam — než.

Melier est certa pax guam dubia victoria. Accipere prdůesíut
guam facere iniuriam.

Poznam. 1. Přirovnávají-li se d v č vlastnosti téže osoby nebo
věci mezi sebou, pronášejí se jako v češt. positivem spojeným se
slovci magis — guam = více (spíše) — než; řidčeji pronášejí se,
jako někdy i v češt., obě komparativem. Milites magis audaces
guam fortes fuerunt nebo audaciores guam fortiores fueruní. Pod..
magis audacter guam fortiter pugnabaní nebo audacius guam for
tus pugnabaní.

2. Non tam — guam = ne tak (velice) — jako (spíše). Ar
sumenta non tam numerare soleo guum expendere.
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Non minus — guam = ne méně — nežli: Patria hominibus
nonminuscara essedebetguamliberi. o

Non.magis — guam — ne více — nežli: Liberi hominibus non
magis €ari esse debení gnuampatria.

0 větách připouštěcích.
(guamguam; guamvis; etsi; tamsts!; etiamsi; licet, ut; cum)

S. 406. V hlavní větě bývá často souvztažné tamen (at fa
men, sed tamen, sed).

1.Ouamguam — ač, ačkoli pojí se s indik.
Ouamaguamexcellebat Aristides abstinentia, tamen ex

silio decem annorum mulíatus est.
Poznam Ouamguam (řidčeji efsi, tametsi) klade se i na po

čátku věty hlavní ve smysle opravovacím (guamaguamCor
rectivum). Ouamguam minus hoc mirum est arci jest to méně po
divné. Ouamauam guid loguor? Než nač mluvím?

2. Ouamvis — jakkoli, byť i sebe více pojí se s koniunktivem
toho času, jehož žádá souslednost.*)

Ouod turpe est, id guamvis occultetfur, tamen honestum
fieri nullo modo potest. llla guamvis ridicula essení, míhi tamen
risum non moveruní.

Poznam. 1. Ouamvis má moc stupňovací: guamvis diligens
sis bys byl (budiž) sebe pilnější; proto bylo by nesprávné: guamvis
mortuus sis.

2.Ouamvisspojujese ve zkrácenýchvětáchisadijektivy:
ouamvis ma g£no exercitu s vojskem sebe větším; guamvis pauci
sebe menší zástup.

3. Etsi, tametsi, etiamsi — i! když, byť i, třebas i pojí se
s týmiž způsoby jako věty podmínečné; při efsi a tametsi bývá
z pravidla indikativ, při efiamsi bývá indikativ i konjunktiv.

Caesar etsi (fametsi, etiamsi) nondum hostium consilia
cognoverat, tamen fore id, guod accidit, suspicabatur. Ouod
crebro videmus,non miramur, etiamsi, cur fiat, nescimus. Ho
nestum etiamsi a nullo laudetur (potentialis), natura est laudabile.
Imiuriasetiamsi ulcisci possem (irrealis), tamen oblivisci nollem.

4. Licet a ut (záporně ne nebo ut non) = třeba, třebas i, byť
č pojí se s konjunkt. praes. a perf.

Licet fremanť omnes, ego non tacebo. Non est magnus pu
milio,licetin monteconstiterit. Ut desinít vires, tamen est

1) U básn. a V pozd. prose pojí se často guamvis s indik. a naopak zase
ouangsam S konj.
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laudanda voluntas. Ne sit summum malum dolor, mulum certe est.
Uťnon referat pedem exercitus,sistet certe.

Poznam. 1. Připouštění značí též coniunct. concessivus bez
spojky licet nebo uť; v. 8. 364. “

2- Licet s konjunkt. vyskýtá se též v platnosti slovesa urči
tého (srv. S. 375) na př. consilia tua mecum licet recognoscas (= tibi
licet recognoscere).

5. O cum concess. v. $. 394, 3.

O větách vztažných.

S. 407. 1. Věty vztažné uvozují se vztažnými náměst
kami nebo příslovci, a jsou buď přídavné nebo podstatné buď pří
slovečné.

2.Vzhledemk způsobů m rozeznávatijest větyvztažné:
l. přesné, které nezastupují jiných vět vedlejších,
II. zásťupné, které zastupují smyslem jiné věty vedlejší.
Poznam. Od skutečných vět vztažných rozeznávati jest věty

hlavní, které jen způsobem spojení jsou vztažné ($. 328).

I. O vztažných větách přesných.

S. 408. 1. Věty vztažné přesné mají tytéž způsoby jako věty
hlavní (S. 358 a násl.); nejčastěji indikativ, ale též koniunktiv: Haec
est pars, guam haud dubie optimam esse confirmaverim (coni. po
tent.). Haec est urbs, guae semper stet praeclara (coni. optat.).
Bellum est, guod vitavissent, si potuissent (coni. irreal.). |

2. Indikativ klade se zejména v těch větách vztažných,
které jsou uvozeny zevšeobecňujícími relativy (tvořenými zdvoje
ním nebo příponou cungue, S. 92): guicungue, guisguis, guotguoft,
utut, ubicungue etc.)

Utcungue est, guocungue modo (guo modo cungue) res se
habet jakkoli se to má, buď tomu jakkoli, buď tomu jak buď. Ouid
guid erit buď co buď,-ať bude co bude. Ubicungue eris buď si kde
bůď, ať budeš kde budeš. Ouidguid id est, timeo Danaos et (básn.
m. etiam) dona ferentes. Omnia, guaecungue agimus, subiecta esse
mille casibus scio.

3. Pronáší-li se věta vztažná z mysli podmětu věty řídicí,
nebo závisí-li na infinitivě nebo na větě konjunktivné, klade se v ní
koniunktiv (8. 367a násl.).

1) O konjunktivu impf. a plusgperf. o ději opětovaném v. st. 129. p. č.
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II. O vztažných větách zástupných.

S.409.Věty vztažné zástupné mají vždycky konjunktiv.
Zastupují tyto věty vedlejší:

1. účelné: gui = uf eg0, ut tu, ut is etc.; ubi = ut ibi,
auá — uf ed etc.

Missi sunt delecti cum Leonida, gui Thermopylas occupů
rent longiusguebarbaros progredinon paterentur. Senex
serit arbores, guae alteri saeculo pr osiní. Artaxerxes Themistocii
Lampsacum donaveraí, unde vinum sumeret.

2 výsledné, ato:
a) po slovcích: fam, talis, is etc. (S. 379), však i bez nich.

Nemo (tam immanis est, cuius menteni non imbuerit deorum
opinio. Non is sum, gui mortis periculo te r rear (8. 219). Difficilli
-num esf reperire, guod siť ex omni parte peérfectum.

Poznam. Po komparativě s guam klade se obyč. uf (8. 379,
2): avšak též gui. Maior sum, guam cui possit fortuna nocere.

b) po adjektivech dignus, indignus, aptus, idoneus.) Indignus
es, guiexercituipr ae sis, cuiusfideiexercitumcom mittamus,
cui imperiumtradamus, guemexercituipraeficiamus, a
guo exercitus regatur. Mihi Laeliipersonu idonea (apta) visa
est, guaede anucitiadisserereť.

c) po neurčitých výrazech, zejména záporných:
sunt gui; exsistuní gui; reperiunfur gui;
multi (nauci) sunt, reperiuntur gui;
nemo est gui; nihil est guod; guis est gui? guid est guod?
Suní, gui censeaní una animum cum Corpore occidere.

Nullus est dolor, guem non longinguitas femporis minuaít. Nihil
est, guod tam miseros faciat guam impietas et scelus. Ouis est,
cui sit ex ploratu m se aď vesperum esse victurum. Nemo re
peritur, gui siť sfudionihilConsécutus. Pauciores reperti sunt,
gui suas cupiditates guam gui hostium copias vincerení.

Poznam. 1. Po kladných výrazech sunf, reperiuntur etc. mívá
místo indikativ, vypovídá-li se o určitých osobách nebo věcech
něco skutečného.Duae sunt artes, guae possuní locare homines
amplissimogradu dignitatis. Sunt guaedam bestiae, in guibusinest
aliguid simile virtutis.)

2. O nemo est auin (=- gui non), guis est guin? etc. v. $. 384, 2.
3. O est guod, habeo guod etc. s koni. v. Š. 389.

1) U básníkův a v prose pozd. klade se po těchto adj. zhusta infinitiv.
2) U básníků klade se zhusta indikativ i tam, kde by v klass. prose

kladl se konjunkt.: Suni, guos eůrriculo pulverem Olympicum collegisse tuvat.
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3. příčinné nebopřipouštěcí: gui = cum ego, cum
fu, Cum is etc.

O forfunate adulescens, gui tuae virtutis Homěrum praeco
nem inveneris! (tak zvláště často při zvolání). O magna vis
veritatis, guae facile se ipsa defendat! Cotta, gui (==ježto)
cogitasset haec posse in ifinere accidere, nulla in re communi
saluti deeraí.

Poznam. 1.Příčinnost věty vztažné ještě určitěji se vytýká
výrazy guippe gui, utpote gui, uf gui (ježto, protože). Nihil te a me
impetrare oportebaft, guippe gui ne belli guidem in me iura serva
veris. Magna pars Fidenatium, ut gui coloni additi Romanis essent,

latine sciebant.)
2. Mnohdy lze se rozhodnouti buď pro konjunktiv buď pro

indikativ podle toho, jak věta vztažná se pojímá. Tak v příkladě
nahoře uvedeném lze říci též: Cotta gui cogitarat etc., nepojímá-li
se věta vztažná příčinně.

4. podmínečné, ÓOuihoc credat, erret. Oui hoc crederet
(credidisset), erraret (errasset).

Poznam. Konjunktiv klade se také ve větách vztažných
smyslu omezovacíh o, obyč. se slovcem guidem: orationes Ca
fonis, guas guidem legerim pokud jsem je přečetl. Tak zvláště
v omezovacích mezivětích: guod Sciam, intellegam, sentiam, me
minerim pokud vím, rozumím atd.; guod commodo rei publicae
facere possim pokud beze škody obce učiniti mohu; avšak ien:
guantum SClo, perspicio, auantum in me eStf.

O větách tázacích.

S. 410.1. Otázky isou jednočlenné nebo dvou
členné (vícečlenné); obojímohoubýti zase buď přímé
buď nepřímé, závislé ra nějakém slovese dicendi n. sentiendi.

2. Způsobů užívá se v otázkách přímých:
a) indikativu: guis dubitat? (SŠ.358);
b) konjunktivu potentiáln.: guis dubitet? ($. 359);
c) konjunktivu deliberat.: guid faciam? guid facerem (S. 361);
d) koniunktivu irreáln.: guid facerem, si pater adesset?

(S. 360).

Poznam. Otázka řečnická nečeká odpovědi rovnajíc se
smyslem větě oznamovací. Ouis dubitat? (== nemo dubitat). Ouis
paupertatem non extimescit? (— každý se obává).

1) U Sall. guippe guč vždycky S ind., vedle toho i pouhé grappe = vždyť,
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3. V otázkách nepřímýchužívá se vždy konjunktivu:
a) nescio, guis dubitet“) nevím, kdo pochybuje (coni. sub

iect.; přímo: guis dubitat?)
b) nescio, guis dubiteť kdo by pochyboval, kdo by mohl po

chybovati (coni. potent.; př.: guis dubitet?)
c) incertum est, guid faciam nejisto jest, co mám dělati;

guid facerem co jsem měl dělati (coni. deliberat.; př.: guid faciam?
guid facerem?)

d) nescio, guid facerem, si pater adesset co bych dělal,
kdyby atd. (coni. irreal.; př.: guid facerem, si p. adesset?)

Poznam. 1.Coni. deliberat. imperf. zůstává i po čase hlavním;
v. příkl. pod c). O koni. irreál. v závislosti v. 9. 397. O jiných
úchylkách od souslednosti ve větách tázacích v. 8. 354, P. 2.

2. Rozeznávej dobře nepřímé věty tázací od vět vztažných:
dic, guid sentias co myslíš? mluv! a dic, guod sentis mluv to, co
myslíš; scio, guanfum fu scias vím, mnoho-li ty víš t. j. znám, jak
rozsáhlé jest tvé vědění a scio, guaníum fu scis = scio tantum,
guantum tu scis vím tolik jako ty. Effugere nemo id potest, guod
futurum est; saepe autem ne utile guidem est scire, guid futurum sit.

3. Výrazy: nescio guis a nescio guid právě tak jako české
»nevím kdo, nevím co« kladou se často bez vlivu na modus
místo náměstek aliguis, aliguid: nescio guis ex me guaesivit. Po
dobně: nescio guo modo nevím jak, mirum guantum div jak, až ku
podivu. Nescio guo modo erravi.

I. O jednočlenných otázkách.

S. 4H. A. Jednočlenné otázky jak přímé, tak nepřímé uvo
zujíse tázacímři náměstkami a příslovci (otázkyna
věc, věcné, slovné): guis? gualis? ubi? guando? guomodo? cur?

«,
Poznam. 1. Kdo? co? proč? pronáší se často způsobem opis

ným. Ouis est, gui eam rem narrat? Kdo to vypravuje? Ouis est
(= nemo est), gui dubitet? Kdo by pochyboval? (S. 409, 2, c) Ouid
est, nuod ait Balbus? Co praví Balbus? Ouid est, guod (cur, guare)
non scribas? Proč nep'žeš? (8. 389).

2. Guidni? — proč by ne? jak by ne? klade se v otázkách
řečnických s koniunkt. deliberat. Ouidní meminerim? Jak bych se
nepamatoval? Ovšemže se pamatuji.

3.V téže otázce můžeině kolik tázacích náměstek nebo pří
slovcí se vyskýtati. Ufer ufri tnsidias fecit? Který kterému úklady
nastrojil? Rov. nepřímo: Considera, guis guem fraudasse dicatur.

4. Jak? — jakým způsobem? lat. guomodo ?; při fieri a
posse též gui? (8. 93, P. 1); nepřímo rovněž guomodo, též guem
admodum.

1) U básn. vyskytuje se tu i tam indikat. v táz. větách nepřímých.
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Jak! při zvolání; lat. ut! Uf ille tum humilis, ut demissus erat!
Rovněž nepřímo, zvláště často po slovese videre: Videsne, ut hu
milis, ut demissus sit?

Nebo guam, znamená-li t. c. jak velmi! pred slovesy též
guantum, guantopere. Ouam multa aguamipaucis (sc. scripsisti)!
Ouam saepe forte eveniuní, guae non audeas opfare! Ouantum me
iuvat te videre! Ouantopere gaudeo! Rovněž nepřímo: Scio, guam
timida sit ambitio. (Ut hledí k způsobu, guam k míře n. stupni).

Jak málo! lat. guam non, guam nihil. Ouam hoc non curo!
Ouam nihil mali est in paupertate! Rovněž nepřímo: Nescis, guam
doctus sit, dguamnon siť superbus.

S. 412. B. Jednočlenné otázky jak přímé, tak nepřímé uvo
zují se tázacími slovci (otázky na jistotu, zjišťovací, větné),
a to:

1. Přímé otázky uvozují se částicemi nonne == ne-li? což
ne? očekává-li se odpověď kladná; num? — zda? zdali? což? oče
kává-li se odpověď záporná; příklonnou částicí -né = -li, nehledí-íi
se k tomu, jaká odpověď se očekává.

Nonne mortalis sum? Nejsem-liž smrtelný? Což nejsem
smrtelný? — Vždyť jsem smrtelný.

Num immortalis sum? Zdali jsem nesmrtelný? Což jsem n e
smrtelný? ==Snad (přece) nejsem nesmrtelný.

Vidistine eum? Viděl-lis ho (snad)? Odp. buď ano nebo ne.
Aristides nonne ob eam causam expulsus est patria, guod

praeter modum iustus esset? Numnegare audes? Num guis Epa
minondae par fuit eloguentia? (S. 330, 1) Fecistine, guod tibi mar
datum erat? Rozeznávej: Viditne pater fillum? Paterne filium
vidit? Filiumne pater vidit? In castrisne pater filium vidit? (t. ij. ne
přikloňuje se k tomu slovu, na kterém jest důraz, jako čes. -li).

Poznam. 1.Jde-li několik otázek za sebou, na které se
očekává odpověď kladná, uvede se prvá slovcem nonne, ostatní pak
obyč. slovcem non. Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem rapi,
non summo supplicio mactari imperabis?

2. Vůbec beze slovce tázacího kladou se otázky pronesené
S podivením nebo nevolí; v češt. často částice že. Clóodius
insidias fecit Miloni? K1.úklady že nastrojil Milonovi? Non respon
debis? Že neodpovíš? Tu hoc non vides? A ty toho nevidíš?

Někdy bývají takové otázky uvozeny spojkou uf. Te ut ulla
res frangat? tu uť unguam fe corrigas? ty že bys se kdy polepšil?
Srov. S. 361, P.

3.K otázce větné od povídá se buď kladným nebo zápor
ným slovesem věty tázací; též lze užiti výrazů sane, ifa est, zá
porně minime, miníime vero, non ita a pod. Immo, immo vero =
ano i, naopakklade se v odpovědechopravovacích.
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Fierine potesí? Potest. Potesne dicere, úuid sif animus? Non
possum. Permittisne, ní ludam? Sane. Nonne amicos amáare de
bemus? Immo etiam inimicos. Causa tibi nonne videtur bona?
Immo vero optima.

2. Nepřímé otázky uvozují se slovci ne a num bez rozdílu
významu = -li, zdali, ne-li, zdali ne. Ve významu »ne-li, zdali ne«
klade se po slovesech tázání též nonne.)

Xenophen Sócratem consuluit, seguereturne Cýrum. Dispu
fatur, num inferire virtus in homine possit. Antea dubitabam, ven
turaene essent (S 382, P. 2) legiones; nunc mihi non est dubium,
ouin venfurae non sinf. Ex Sócrate guaesilum est, nonne Arche
laum beatum putaref.

Poznam.Po slovesechočekávání a usilování (ex
spectare, experiri, conari, tentare) klade se Si (s koniunkt.) =
zdaby. Hostes, si paludem nostri transirení, exspectabaní; si per
rumpere flumen possení, conati suní.

Často jest si takové sloveso domysliti: Milifes clam ex castris
exieruní (zkusit), si guid frumenfti reperire possent.

(Po exspecto jsou možny vazby: exspecio, dum veniat S. 392,
b): exspecto, ut veniat (přání); exspecto, auid dicat nebo guid
dicturus sit; exspectabum, si veniref. Nikdy se nesmí po exspecio
klásti akkus. s infin.)

II. O dvoučlenných otázkách.

S. 413. Členové otázek dvoučlenných navzájem se vylu
čují (otázky rozlučovací, disjunktivné). Otázky dvoučlenné jak
přímé, tak nepřímé u vozují se Částicemi: ufrum—-annebo ne—
an nebo se klade toliko ve druhém členu an; čes. -li (zdali) —či,*)

Přímo: Nepřímo: Ouaero,
Utrum verum an falsum est? | utrum verum an falsum sit.
Verumne an falsum est? | veruinne an falsum síť.
Verum an falsum est? | verum an falsum sit.

Utrum animus immortalis est an simul cum čorpore in
teribití? Ouaeritur, virtfussuamne propter dignitatem an propter ali
úuos fructus expetatur. Rides an ploras? Postrema syllaba brevis
an longa sit, ne in versu guidem referf.

Poznam. 1. »Čili nic« ve přímých otázkách = an non?, v ne
přímých = necne (bez slovesa nebo sloveso se opakuje). Ufrum
hoc verum est an non? Nescio, utrum hoc verum siť necne. Fiat
necne fiat, guaerifur.

1) V mluvě bás. a prose pozdější uvozují se nepřímé otázky též částicí em.
2) U básníků též an — an.

* Kořínek, Lat. mluvnice, IE. Vijí. vyd. 10
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2. Nevylučují-li se navzájem členové otázky, nesmí se klásti
an (či), nýbrž auf, vel (nebo). Voluptas melioremne efficit aut lau
dabiliorem virum? (ale melioremne an deteriorem).

S.414.Anuvozujeijednočlennou otázku; pak jest prvý
člen vypuštěn a rozumí se ze souvislosti.

1. V přímé otázce jednočlenné znamená an:
a) či, či snad: Invifus te offendi. An putas me delectari lae

dendis hominibus? (plně: Itane res se habet, an putas etc) Ouid
ad me venitis? an speculandi causa? (plně: utrum alia de causa an
speculandi catsa?)

b) ne-li: Ouidnem beneficio provocati facere debemus? an
imitari agros fertiles, gui multo plus efferuní auam acceperuní?
(plně: Ufrum aliud guid facere debemus, an etc.).

Poznam. Protože otázka částicí an uvedená jest řečnická
smyslu záporného, užívá se v ní náměstek (příslovcí): guisguam,
ullus, unguám etc. ($. 331). An guisguam putat? An putas guem
guam esse gui? An unguam auditum est?

2. V nepřímých otázkách jednočlennýchklade se an po
výrazech: nescio (haud scio) an, dubito an, incertum est an.
Haud scio an hoc verum sit nevím, není-li to pravda = to je tuším
pravda; též asi, snad (v. $. 359, P.) nebo troufám, trvám, bohdá a
pod. Má-li myšlenka smysl záporný, klade se ve větě s an zápor
nost non (nemo, nihil, nunguam): Haud scio an hoc verum non sit
nevím, je-li to pravda — to není tuším pravda.

Aristotelem haud scio an dixerim principem philosophorum.
Si per se virtus sine fortuna ponderanda est, dubito, an Thrasy
bůlum primum omnium ponam. C. Gracchus, si diutius vixisset,
eloguentianescio an habuisset parem neminem.

Poznam. 1. Výrazy nescio an etc. kladou se i bez určitého
slovesa (= asi, snad). Contigit tibi, guod haud scio an nemini.

2. Forsitan (snad) povstalo z fors sit an a pojí se proto vždy
s konjunkt. Forsitan guaeratis. (Š. 359, P.).

O infinitivě.

S. 46 1. Infinitiv jest v lat. ustrnulý pád substantivný (da
tiv). Slovesná jeho moc jeví se tím, že se přetvořujedle časů
a rodů: dicere, dixisse, dicturum esse, dici; že se spojuje s týmž
pádem jako určité sloveso: vifia fugere, ur be potiri; že se ur
čujepříslovci:honeste vivere.
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2. Časy infinitivu praesens, perfectum a futurum mají vždy
toliko význam vztažný, a znamená infin. praesentis Současnost
s dějem slovesa určitého, inf. perf. předčasnost před dějem slovesa
urč., inf. fut. následnost po ději slovesa urč.:

possum,potui,potero Scribere
videor,visussum, videborscripsisse“')
videor,visussum,videborscripturus esse.

O infinitivě podmětném a předmětném.
A. 0 infinitivě podmětném.

S. 416.Podmětem bývá infinitiv (srv. $. 195):
u) při esť (putatur, habetur etc.) se jménem doplňovacím

(adjektivem, substantivem, doplňkovým genitivem).
Dulce et decorum est pro patria mori. Meliusest habere

guam habuisse. Imperare sibi maximum est imperium.
Necessitati parere semper sapientis est habitum.

Poznam. V češt. užiti lze místo infinitivu též věty podrmí
nečné. Bellum est sua vitia nosse pěkné jest, znají-li se (když se
znají) vlastní vady nebo: zná-li kdo (člověk) své vady.

b) při neosobných slovesech (srv. Š. 197,P. 1.):
piget, pudet, paenitet, taedet (S. 263, P. 1); decet, dedecet

($. 223); convenit přísluší; conducit, expedit prospívá; libet;
hcet; opus est (S. 279, 3), necesse est, oportet; delectat, iuvat;
satis est; placet, videtur mihi (S. 374, P. 2.), displicet; praestat
iest lépe; interest a refert (S. 264, B); nihil attinet nic nezáleží na,
guid attinet? .

Peccare licet nemini.Ex malis eli ge re minimaoportet.
Homini necesse est mori. Senatui visum est (placuit) legatos
mittere. Accipere guamfacére praestatiniuriam.

Poznam. I doplňkem může býti infinitiv, je-li podmětem
rovněž infinitiv.Docto hominívivere est cogitare.

S. 417.Doplňovací iméno vyjadřujese při infinitivě
podmětném akkusativem.

Confentfum suis rebus esse maximae sunt divitiae. S e
nem ante tempus fieri miserum est. Magnus guaestus est memo
rem grutumaue cognosci.

4) Podobně: Bellum ante htemem per Fecisse possumus. Satis est id umum
digďisse. Meltus fuiť per18sse.

Od toho rozeznávati jest inf. perf., jehož užívají básníci po způsobě
řeckého wuoristu:Fratres tendentes opuco Přelion imposuisse Olympo.

10*
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Rovněždoplňkové participium: Ad virtutemnon
est satis vivere oboedientfem legibus populorum žije-li kdo
poslušen jsa zákonů.

Foznam. Při licet, spojeno-li s dativem osoby, vyjadřuje se
jméno doplňovací obyčejně dativem (připodobení pádů). Licuit esse
otioso Themistocli*)Avšak: Non semper licet otiosu m esse.

B. 0 infinitivě předmětném.

S. 418.Předmětem bývá infinitiv při mnohých slovesech,
která ho vymáhají k doplnění svého pojmu; zejména při těch, která
mají do sebe

a) významslovesachtíti (nechtíti):
velle, nolle, malle, cupere chtít, nechtíti, chtíti raději, přáti Si
studere, contendere hleděti, usilovati
properare, festfinare, maturare, conitendere pospíchati
conari, audere pokoušeti se, odvážiti se
incipere (coepisse), instituere počínati, jmouti se
parare (paratum esse) chystati se (býti hotov)
pergere, perseverare pokračovati; desinere, desistere přestati
statuere, constituere, decernere, consilium capere (inire) usnésti se

S. 373, P. 4.
cogitare, in animo habere (mihi in animo est) pomýšleti, zamýšleti

(mám v úmyslu)
animum inducere odhodlati se, umíniti si
cunctari, vereri, non dubitare, non recusare váhati, ostýchati Se,

nerozpakovati se, nezdráhati se S. 377, P. 1.; S. 382, P. 1.
neglegere, non curare nedbati; omiftere, praetermiftere opomenouti
satis habere přestati na čem, parum habere nepřestati na čem.

b) význam slovesa moci:
posse, neguire moci, nefnoci
discere, didicisse, scire učiti se, naučit: se, uměti Š..229, P.1.
consuescere, assuescere zvykati
solere, consuevisse míti v obyčeji, býti zvyklý.

c) musiti, míti debere.
Jméno doplňovací vyjadřuje se při infinitivěpřed

mětném nominativem, táhne-li se k podmětu: řídícího slovesa.
Catoesse guamvideri bonus malebat.Omneshomines

studeníbeati fieri. Caesarab urbeproficisci properat,ma
turat, contendií. Helvetii péř provinciam Romanam iter facere

1) Srov. básn. Mediocvibus esse počtis non dt, m: homines, non con
cessere columnae. Srov. české: nelze mi býti veselu.
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conati sunt. LémniiMiltiadiresistere ausi non sunt. Caesar op
pidum op pu€gnare incipit, instifuit, parat. Ariovistus respondit:
si iterumex periri velisť,se iterumparatum esse decertfare
(též: paratus ad dimicandum animus).Hostes pugnare
perseverant. Desiniteesse timidi. Lysander consiliuminiitreges
Lacedaemoniorumtoliere. In Formianumego proficisci
cogitabam. Paucae nationes obsides mittere neglexeruní. Be
atus esse sine virtute nemo potest. Vincere scis, Hannibal,
victoriauti nescis.Assuesceeťdicere verum et audire. Oui
menftiri solef,peierare consuevií.

Poznam. 1. Netáhne-li se při infinitivu předmětném jméno
doplňovací k podmětu slovesa řídícího, výjadřuje se akkusafivem.Veracem esse in summis virtutibus numero.

2. Mnohá z uvedených sloves překládáme do češt. často
adverbiemi: soleo, consuevi aliguid facere obyčejně, často,
rád něco konám n. konávám něco; mafuro, contendo proficisci
spěšně, rychle táhnu; persevéro bellare dále válčím (pokračuji ve
válce) ; non desisto adhortari neustále napomínám; desistite pugnare
nebojujte dále a pod.

3. Sloveso coepi s inf. klade se často v lat., aby se naznačilo
nastoupení děje (srov. aorist v řečt.): regnare coepit stal se
králem *PaciAevósv;ver esse coepit jaro nastalo; domum discedere
coepit vydal se na cestu domů a pod.

4. O permitto, concedo s inf. 8. 373, P.3.
5. O passivných tvarech coeptus sum, desifus sum při iní.

pass. v. Š. 340, P. 2.
6. Infinitiv se neklade při opto, peto aliguid nebo uf; tento,

experior aliguid nebo si (S. 412, 2, P.). Pamatui mimo to: valeo ad
evertendam rem publicam mám sílu k vyvrácení n. vyvrátiti.“)

S. 419. 1. Předmětem bývá infinitiv vedle akkusativu
osobného v lat. (jako v češt.) při slovesech: cogo, prohibeo ($. 376,
P. 1), doceo (8. 229. P. 1) a assuefacio.

1) 1. Básníci a pozdější prosaikové užívají infinitivu měrou mnohem roz
sáhlejší: est videre (— licet, srv. řec. fore); amát tre (TZ solet); ardet abire fuga,
Fiděnates oceupont bellum facere dříve počínají válku (srv. řec. půavovor). O infin.
po slovesechpostulandi a curandí v. str. 114.p. č.; po slovesech ttmendi
str. 117. p. č.; po slovesech dare, tradere, sumere a pod. str. 172. p. č.; po slo
vesech pohybu str. 177. p. č.

9. Básníci a pozd. prosaikové užívají infinitivu 1 po substantivech
a po mnohých adjektivech. O infinitivě po adj. dignus, indignus, aptus,
idoneus v. str. 141. p. č. O infin. místo gerundia nebo místo vazby gerundivné
str. 175. a 176. p. č.
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Infinitiv bývá při těchto slovesech i v passivě; jen doceo
nahrazuje se v pass. slovesem disco S. 229, c).
Pugnare te cogo nutím tě bojovati; pass. cogor, cogeris etc. pu

gnare jsem nucen bojovati.
Prohibeo te exire bráním ti vyjíti; pass. prohibeor, prohiberis etc.

exire brání se mi vyjíti.
Doceo te saltare učím tě tančiti; pass. disco, discis etc. saltare

učím se tančiti.
Miltiades plerasgue insulas ad officium redire coegit (in

sulae redire coactae sunt). Britanni Romanosnavibus egredi
prohibebant (Romani-prohibebantur egredi). Caesar Gallos im
perio populi Romani parere assuefecit (Galli paulatim assuefacti
sunt a Germanissuperari).

2. Jméno doplňkové řídí se v aktivě předmětem,
V passivě podmětem slovesa.

Filium consuetudo patris similem esse cogit. Docui te
parvo contentum esse.Didiciparvo contentus esse. Ger
mani a pueritia assuefacti sunt parvo contenti esse.

Accusativus cum infinitivo.

S. 420.1. Na rozdíl od češt. bývá v lat. po mnohých slove
sech vazba acousativi cum infinitivo.

Původně jest akkusativ závislý na slovese řídícím (srv.
audio te dicere, video te fugere; iubeo, veto te venire a vazby v pře
dešlém S. uvedené). Avšak časem závislost akkusativu na slovese
přestává býti patrnou, a akkusativ béře se k infinitivu za podmět.
„Znenáhla rozšířila se vazba akk. s inf. obdobou i na slovesa a Vý
"Tazy, které se nepojí s akkusativem. V češt. máme akk. s inf. po
slovesech: slyším fě mluviti, vidím fě utikati a j.

Nejčastěji klade se v češt. místo latinského akkusativu s inf.
vedlejší věta oznamovací (podstatná: předmětnánebo pod
mětná) se spojkou že. Máme-li užiti v lat. vazby akkus. s inf., vy
pustíme spojku že, podmět české věty vedlejší vyjádříme akkusati
vem (akkusativ podmětu) a přísudkové sloveso proměnímev infinitiv,
Deum esse intellegimus poznáváme, že Bůh jest (věta předru.)
Deum esse certum est jisto jest, že Bůh jest (věta podm.)

V prvém případě jest akk. s inf. předmětem, ve druhém pak
podmětem věty. (Podle latiny užívá se akk. s inf. druhdy i v češt.:
Boha na nebi býti poznává. Pravili se míti veliký počet koní.)
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2. Jméno doplňovací vyjádří se též akkusativema
shoduje se s akkusativem podmětu (dle S. 213) Deum esse se m
piternum certumesí.

Poznam. Protože akk. s inf. není větou vedlejší, nýbrž toliko
členem věty hlavní (podmětemnebo předmětem),nesmíse
oddělovati čárkou.

S. 421. 1. Co se týče času, jímž infinitiv při vazbě acc. c.
inf. vyjádřiti se má, platí pravidla v Š. 415, 2 uvedená.
Scio te dixisse vím, že jsi řekl (dixisti idgue ego scio)
sciebam te dixisse věděl jsem, že jsi řekl (dixeras idgue ego sciebam)
scio te dicturum esse vím, že řekneš (dices idgue ego scio)
sciebam te dicere věděl jsem,že jsi říkal (dicebas idgue ego sciebam).

Poznam. Při memini klade se infinitivus práesentis i o dějích
minulých, byl-li jim mluvící sám přítomen. Memini Catonem
mecum disserere pamatuji se, žé (jak) K. se mnou rozmlouval.
Memini ad me a dir e guosdam, gui dicerent (pozor na souslednost !)
nimis mugnos sumovtus legatis decerni. Avšak může se klásti též
inf. perf. praesentiae.Meministisme ita distribuisse causam.

Inf. perf. dlužno klásti nezbytně, nebyl-li mluvící ději pří
tomen. MeminiČ. Marium senile corpus paludibus occultasse.

2. Infinitiv fut. I. lze také opsati pomocí fore (futurum
esse) uf s koni. praes. neb imperf.:

Spero (sperabam) fore, ut milites nostri vincaní (vincerení)
místo: rmmilifesnostros victuros esse.

Opsání toto má místo nezbytně, nevytvořuje-li sloveso
participia fut. act.:

Spero (sperabam) fore, ut te paenitení (paeniteret) levitatis.
Obyčejně bývá také opisováninf. fut. pass.:
Spero (sperabam) fore, ut hostes vincantur (vincerentur)

místo: hostes victum iri.

Poznam. 1. Za infinitiv fut. platí infin. praes. sloves smyslu
futurálného (posse, velle, debere atd. S. 350, B, Pozn.). Tantum
guisgue laudat, guantum se posse sperat imitari (=: že bude
moci). Themistoclessensit, si Naxumpervenisset, síbi esse per
eundum (= že mu bude zahynouti).

2 Infin.fut. II. sloves passivných a deponentiálnýchtvoří
se pomocí fore s partic. perf. pass. Spero epistulam Scripfam
fore.Puto me omniaadeptum fore.

3. O infinitivě koniunktivu imperí. a plusguamperf. v záviS
lých souvětích irreálných v. S. 396.
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A. Accus. c. inf. podmětem.

S. 422 Podmětem bývá acc. c. inf.:
a) při est (putatur, habetúr etc.) se jménem doplňovacím:
apertfum, perspicuum, manifestum est; credibile, verum, veri

simile, consenfaneum esť; aeguum, par, iustum est; difficile est;
honestum, pulchrum, turpe, indignum est; fama, opinio, spes est;
fas, nefas, scelus est; tempus est a pod. (neboť apertum est =
videmus, credibile est —=credimus, spes est = speramus atd.).

Apertum est sibí guemaguenatura esse carium. Verum est ami
cifiam. nisi inter Donos esse non posse. Aeguum est victorem par
cere victis. Opinio est (manebat) Pausaniam cum rege Persarum
habere societatem. Scelus est civem Romanutm verberari.

Poznam. 1. V češt. lze užiti místo věty se spojkou že též
věty účelné nebo podmínečné: Aeguum esf victorem parcere victis
= že vítěz šetří poraženého nebo aby šetřil nebo šetří-li (když šetří).

2. O různých vazbách po esf s doplňovacím iménem v lat.
v. 8. 387. P. 1.

b) přineosobných slovesech:
constat, apparet; convěnit ($. 225, B, 2); conducit, expedit,

prodest; decet, convenit; licet; opus est ($. 279, 2), necesse est,
oportet; placet, vidětur mihi (S. 374, P. 2); praestat; interest (S.
264, B) etc.

Constat (= scimůs) ad salutem civium invenfas esse leges.
Omnibus bonis expedit salvam esse rem. publicam. Legem brevem
esse oporfef.

Poznam. I. Podmětem bývá též akkus. s inf. při neosovném
passivě sloves sentiendi a dicendi, v. S. 424.

2. Při opus est, necesse est, oportef, placef, videtur mihi,
licet a pod. klade se v lat. často akkus. s inf. passivným, kdežto
v češt. klademe infinitiv aktivný s příslušným pádem. Necesse est
legem naberi in optimis rébus nutno jest zákon pokládati. Nihil in
bello oportet contemni. (Mihi) placet castra defendi. Senatui visum
est legatos mitíi.

3. Po necesse est a oportet klade se též koniunktiv, $. 375.
O placet, videtur mihi, convěnit ut v. S. 374, P. 1. a 2.; o licet

s konj. Š. 406, 4, P. 2.

B. Accus. c. inf. předmětem.

S. 423.Předmětem bývá accus. c. inf. I. při slovesech
uznamenání a rčení; II. při slovesech pocitu; III. při slovesech
chtění: volo, nolo, malo, cupio; IV. při slovesech řubeo, veto, sine
a patior.
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S. 424. I. Accus. c. inf. bývá předmětem při slovesech uzna
menánía rčení (sentiendi et dicendi), je-li závislá na nich věta
oznamovací, t. j. označuje-li se jí, že něco jest nebo se děje (srov.
8. 420, 1).

a) Verba sentiendi jsou, která znamenají:znamenati,
poznávati, věděťi, zvěděťi, mysliti, domnívati se, souditi, doufati,
pamatovati se a pod.

sentio, animadverto, video, audio; cognosco, intellego; scio,
nescio, ignoro; comperio, reperio, accipio; cogito, arbitror, censeo,
credo, duco, existimo, opinor, puto; Spero, Suspicor; memini, re
cordor, obliviscor etc. Sem náležejí výrazy: míhi conscius sum, in
spe sum, in spem venio, memoria feneo a pod.

b) Verba dicendi jsou, která znamenají: říci,praviti,
tvrditi, vypravovati, zvěsťovati, ohlašovati a pod.

dico, affirmo, nego; scribo, respondeo, promitto; narro,
trado; nuntio; fateor; simulo, dissimulo etc. Sem náležejí výrazy:
certiorem facio, nuntiěm affero, mitto nuntios (legatos), memoriae
prodo a pod.

Při neosobném passivě sloves sentiendi a dicendi jest accus.
c. inf. podmětem.

Sentimus calere ignem, nivem esse albam, dulce mel. Non
assentior iis, gui putaní cum corporibus simul animos interire. Ur
bem Romam a Romulo conditam esse accepimus. Solo, guo tutfior
eius vita esset, furere se simulavit. Plurimorum philosophorum
sententiae spem alferuní posse animos in caelum pervenire.

Thales dixit aguam esse ititium rerum. Děmocritus negat
guidguam (S. 331, 2) esse sempiternam. Orpheum počtam docet
Aristoteles nunguam fuisse. Plerigue scripseruní Themistoclem
Xerxe regnante ii Asiam transisse. Thucytlides ossa Themistoclis
clam in Aftica ab amicis sepulta esse imnemoriaeprodidit.

Facile intellegitur (= intellegas), guod verum, simplex since
rumaue sit, id esse hominis naturae aptissimum. Paulo ante tertiam
vigiliam est animadversum fumare aggerem. Čaesari nuntiatum est
Helvetios ifer per provinciam facere conari.

Poznam. 1. Verbum dicendi často jest si dom ysliti ze
souvislosti. Pýthia Atheniensibus praecepit, ut Miltiadem sibi im
peratorem sumerent: st id fecissent,' incepta prospera futura (i. e.
dixit).

<. Mají-li verba sentiendi et dicendi význam sloves postu
landietcurandi, kladese ponichvěta s uf nebone; v. Š.374,2.

S. 425. O vazbě akk. s inf. vůbec, jakož i zvláště po slove
sech dicendi a sentiendi pamatuj:
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1. České náměstky on, ona, ono, jeho jeji atd. vyjadřují se
při vazbě akk. s ní. naměstkami zvratnými sui, sibi, se a Suus,
táhnou-li se k podmětu řídicího slovesa; v. S. 320, 2.

2. Při vazbě akkus. s inf. nezapomeň nikdy na akkusa
tiv podmětu.

Poznam. 1. Infinitiv sloves Heosobných a neosobně uží
vaných nemá ovšem akkusativu podmětu. ĎDicunífulgurasse. Epa
minondas ex audiendo facillime disci (z discitur) arbitrabatur že se
člověk (každý) učí nejsnáze.

2. Akkusativy podmětu ze, fe, se, nos, vos, též eum, e0S
často se vypouštějí, dají-li se snadno doplniti ze souvislosti: Pu
deret me dicere non intellexisse (sc. me). Pollicentur sese ei dedi
turos (sc. se). Pausanias regis propinguos clam Xerxi remisit ex
vinclis publicis effugisse simulans (sc. eos). Zvláště často v řeči
nepřímé: Cum vellef, congrederetur: intellecturum (sc. eum esse),
aouidGermani virtute possent (odpovídá Ariovistus).“)

3. Při infinitivubývá velmi často esse vypuštěno, zvláště
při inf. fut. a při gerundivu. Spero me rediturum. Tissaphernes
Cariam defendendam putavít.

4. Zkrácené věty přirovnávací (8. 403. a násl.), jichžto
věta hlavní jest vyjádřena akkusativem cum inf., mají podmět
rovněž v akkusativě.

Dicuníservos isdem moribus esse guibus (atgue) dominos.
Decetcarioremessepatriamnobisguamnosmetipsos (= guam
nosmet ipsi nobis sumus).

Cicero affirmavit auidvis se potius perpessurum, guam ex
Kalia exiret (dle S. 379, 2) nebo: guam ex Italia exiturum.

5. Stýká-li se při vazbě akk. s inf. akkusativ podmětu s akku
sativem předmětu, povstává často dvojsmysl, k jehož zame
zení užije se vazby passivné. »Pravím, že můžeš Římany přemoci,«
nikoli: Dico te Romanos vincere posse, nýbrž: Dico Romanos a te
vinci posse. Avšak dobře: Sic habeto, nullam me epistulamaccepisse.

6. Vazbu akkusativu s inf. lze v češt. vyjádřiti ro zlič
nými obraty; tak na př. větu: Pythagoram in Italiam venisse
dicunt lze vyjádřiti česky:

1) V mluvě básnické vypouští se někdy akkus. podmětu, je- podmět
infinitivu týž jako řídícího slovesa, a jméno doplňovací táhne se při tom k pod
mětu věty řídící a vyjadřuje se nominativem. Vir bonus et sapiens dignis ait
esse parátus (— se esse paratum. sry. řec. Frovuog etvai nov). Uxor wmvicti
Iovis esse neseis (— te ugďorem esse Srv. řec. ovm OiGi*a ovo«). Sensit medios de
lapsus in hostes (— se delapsum esse, srv. řec. fyvo čunecou).
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a) Povídají, že Pythagoras do Italie přišel.
b) Povídají o Pythagorovi, že do Italie přišel.
c) Pythagoras, jak povídají (dle pověsti), přišel do Italie.

Podobně: Ciceronem constat eo tempore consulem fuisse iak
známo byl Č. toho času konsulem; tak i puto jak se domnívám
(dle mého domnění “), spero jak se naději, apparet jak patrno.
verisimile esť jak se podobá k pravdě.

Posledních dvou způsobů b) c) užiti jest nutně v češtině, je-li
akk. s inf.ve větěrelativné nebotázací.
Seguor amicum, guem prudentem esse scio o němž vím, že jest

opatrný nebo: který, iak vím, jest opatrný.
Seguor amicum, cuius prudentiam magnam esse scio o jehož opa

trnosti vím, že jest veliká nebo: jehož opatrnost, jak vím, jest
veliká. Srov. 8. 329, 2.

Ouem deum opitulari rei publicae posse credamus? O kterém bohu
měli bychom věřiti atd. Srov. Š. 359, P.

Poznam. Avšak i v lat. naskýtají se věty vložené: uť dixi, uť
supra demonstravimus, ut ait, ut aiunt nebo (obyč. ve smysle iro
nick.) credo, opinor. Ex Nestoris lingua, ut ait Homěrus, melle dul
cior fluebat oratio. Hannibal credo (opinor) erat ad portas.

7. V lat. bývá často řídícísloveso záporné, kdežto v češt.
klademe raději zápornost k určitému slovesu věty vedlejší: nego
tvrdím že ne, non puto myslím, že ne, dissimulo dělám se, jako
bych ne. Negabaní Lacedaemonii oportere extra Peloponněsum
ullam urbem muros habere tvrdili, že není třeba.

S. 426. II. Accus. c. inf. bývá předmětem při slovesech pocitu
(v. affecíuum), má-li se označiti předmět pocitu. Má-li se označití
důvod pocitu, klade se věta s guod (S. 386).

Gaudeo te valere těším se, že jsi zdráv (= z tvého zdraví).
Miror te ad me nilil scribere. Galli suos ab se liberos absíractos ob
sidum nomine dolebant. Belgae populi Romani exercitum hiemare
in Gallia moleste ferebaní.

Poznam. 1. Často lze užiti vazby acc. c. inf. nebo věty s guod
bez patrného rozdílu.

2. Arguo a insimulo (viním) pojí se jen s akk.a inf. Alcibiadem
corruptum a rege confligere noluisse arguebaní.

3. O slovesech, která se pojí jen s guod, v. $. 386, P.

1) v lat. též meo tudicio, mea sententia (8, 282).
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9. 427. III. Accus. c. inf. bývá předmětem při slóvesech chtění
(v. voluntatis): volo, nolo, malo, cupio, když podmět věty závislé,
která v češt. od spojky aby se počíná, rozdílný jest od podmětu
věty hlavní. Je-li podmět věty vedlejší totožný s podmětem věty
hlavní, klade se pouhý infinitiv (S. 418).

Omnes cupiuní esse beati. Ale: Omnes cupiuní su os esse
beatos. Volo is esse, guem fu me esse voluisti. Caesar, guae fieri
vellet, ostendit. Tribuní plebis conturbari rem publicam giam minus
valere ipsi malebaní.

Poznam. I. I při totožnosti podmětů klade se často acc. c.
inf., nezáleží-li vyplnění toho, co kdo chce nebo čeho si přeje, je
diné na podmětu; tak zvláště při infinitivě passivném nebo při
esse (videri) s doplňovacím jménem. Timoleon maluit diligi guam
metui nebo: maluit se diligi guam metui. Cupio esse clemens, cupio
non dissolutus videri nebo: cupio me esse clementem, cupio me non
dissolutum videri. Morini Romanos, si sese interfici nollení, arma
ponere iusseruní.

2. Po voloklade se často inf. perf. pass. (obyč.bez esse),
přeje-li si kdo, aby děj už byl dokonán: hoc factum (esse) volo
důraznější nežli: hoc fieri volo; tibi consulfum volo. Podobně klade
se inf. perf. po praeteritech oportuit, decuiť a pod.: Hoc iam pridem
factum (esse) oporfuit.

3. O konjunktivu po slovesech chtění v. 8. 375.
S. 428.1[V. Accus. c. inf. bývá předmětem při slovesech iubeo

a veto poroučím a zapovídám,sino a patior dávám (= připouštím)
Gaium venire iubeo. Poroučím, aby Gajus přišel. Poroučím

Gaiovi, aby přišel.
Gaium adduci iubeo. Poroučím, aby Gaius byl přiveden. Po

roučím Gaja přivésti.
Gaium venire veto. Zapovídám, aby Gaius nepřicházel. Za

povídám Gajovi, aby nepřicházel.
Gaium adduci veto. Zapovídám, aby Gaius přiveden nebyl.

Zapovídám Gaia přiváděti.
Vůbec říci se může, že slovesa iubeo a veto pojí se sinfin.

praes. act., je-li osoba zřejmě vytknuta, které se něco poroučí
nebo zapovídá, a sinf. praes. pass., není-li osoba vytknuta.
které se něco poroučí nebo zapovídá.

Touž vazbu jako iubeo a veto, mají též slovesa sino a patior.
lubetťnos Pýthius Apollo noscere nosmeť ipsos. Caesar

vetuit legatos ab opere discedere. Alexander sepulcrum Cýri
tussit aperiri. Augustus carmina Vergilii cremari contra
testamenti eius verecundiam vetuit. Alcibiades Athénas Lacedae
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moniis servire non poterat pati. Germani nihil vini adse in
ferri patiebantur(sinebant).

Poznam. 1. /ubeo a veto pojí se někdy s infin. act., není-li
vytknuta osoba, které se poroučí nebo zapovídá, a to tehdý, roz
umí-li se podmět sám sebou: Lex recte facere iubet, vetat d e
linguere (sc. hemines). Caesar receptuicanere iussit (sc.
tubicines).

2. O vazbách slovesa impero v. 8. 373, P. 2.

Dodavek o infin. zvolacím.

9.429. Accus. c. infin. klade se konečně-nezávisle při zvolá
ních a otázkách znamenajících nevoli; v tomto případě obyč.
s tázacím slovcem -ne. V češt. věta se že, žef, žeť pak a pod. Srov.
S. 361, P.; S. 412, 1, P. 2.

Te in tantas aerumnas propter me incidisse! Ó že jsi do ta
kových trampot skrze mne upadl! Mene incepto desistere victam?
(Juno u Vergilia) já že bych měla upustiti?

Nominativus cum infinitivo.

S. 430. Při některých slovesech, která jsouce aktivná žádají
vazby akkusativu s infinitivem, klade se, užívá-li se jich passivuě,
vazba nominativu s infinitivem čili vazba osobná. V češtině užívá
se z pravidla vazby neosobné.

Máme-li užiti v lat. vazby nomin. s inf., vypustíme spojku že,
podmět věty vedlejší ponecháme v nominativě a učiníme podmětem
passivného slovesa řídícího, které s ním srovnáme v osobě a čísle,
a přísudkové sloveso české věty vedlejší proměníme v intinitiv.
Hic vir inter omnes excellere di- praví se, že tento muž nade

cifur všecky vyniká.Hiviriinieromnesexcelleredi-| pravíse,žetitomužinadevšec
cuntur ky vynikají.

Jméno doplňovací vyjádří se též nominativema sho
duje se s podmětem.Hic vir mendax esse dicitur. Hi viri men
daces esse dicuntur. (Podle lat. užívá se nom. s inf. druhdy
i v češt. Žalovaný praví se býti nevinen. Tento muž nade všecky
zdá se vynikati).

S. 431. Nominativus c. inf. klade se:
1. při tubeor a vetor:

inbeor abire poroučí se mi, ahych odešel. iuberis abire, Gaius abire
iubetur
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iubemur abire, iubemini abire, iubentur abire (discipuli abire iu
bentur).

Podobně: čussus sum abire poručilo se mi, abych odešel;
vetor abire zapovídá se mi, abych neodešel, vetitus sum abire za
povědělo se mi, abych neodešel atd. Osobně užívá se též partic.
iussus: iussus hoc feci učinil jsem to k rozkazu, iussi hoc feci
mus atd.

Není-li zřejmě vytknuta osoba, které se něco poroučí nebo
zapovídá, klade se inf. pass. (srv. $. 428).
Gaius adduci iubetur káže se, aby G. přiveden byl.
Gaius adduci vetatur zapovídá se, aby G. přiveden nebyl.

Milites pontem facere iussi sunt. Pons fieri iussus esl.
Militescastris exire vetiti sunt. Hostes arma tradere iussi
faciuní.

Poznam. Po různu vyskýtá se sinor: Accusare alios per se
natuin non esť sifus nebylo mu dovoleno. aby — accusare alios per
senaťum ei non licuit.

2. při vídeor:
videor aegrotus esse zdá se, že jsem nemocen, jako bych byl ne

mocen, zdám se býti nemocen, videris aegrofus esse, videtur
aegrotus esse (Gaius aegrotus esse videtur)

videmur aegroti esse, videmini aegroti esse, videníur aegroti esse
(discipuli aegroti esse videntur).

Podobně: aegrofus esse videbar, visus sum atd.; videris ab
amicis deseri, desertus esse; videbaris intellegere, intellexisse, in
tellecturus esse a pod.

Non ita generati a natura sumus, ut ad ludum et iocum facti
esse videamur. Videmini non satis, guid dicam, intellegere. Miltiades
non videbatur posse esse privatus zdálo se, že nemůže žíti v sou
kromí (srv. S. 425, 7).

V češtině lze užiti též věty vložené (srv. S. 425, 6): Miltiades,
jak se zdálo, nemohlžíti v soukromí.

Poznam. 1. I vlat. klade se. videor ve větách vložených s uf,
ale itu osobně. Consiliis,ut videmur, bonisutimur; consiliis,
ut videminí bonis utiminiatd.

2. Mihi videor (nebo pouze videor) s inf. znamená t. c. do
mýšlím se. Felix mihi esse videor. Recte fecisse mihi videor, ťibi
videris, sibi videtur etc. Obiurgavi senatum, uf mihi visus sum,
summa cum auctoritate.

3. Videor mívá někdy význam passivný (= býti viděn).
In Romanorum acie Castor et Pollix pugnare visi sunť byli vidění
nebo: bylo je viděti, jak bojují. :
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4.Neosobně užívá se videtur, znamená-li t. c. placet (srv. S.
416, b) S. 422, b). Senatui visum est (uzdálo se, vidělo se) mittere
legatos. Zénonis disciplinam, si videtur (libo-li), explicabo.

3. při dicor praví se že a při pufor, iudicor, existimor myslí
se, soudí se že ve všech osobách: dicor (putor) sapiens esse praví
se (myslí se), že jsem moudrý; diceris (putaris) sapiens esse atd.

4. při fertur, feruntur; traditur, traduntur praví se že jenom
v těchto třetích osobách: hostis victus esse fertur, traditur pravíse,
že nepřítel jest přemožen; hostes victí esse feruntur, traduntur.

Homeěrus caecis fuisse dicitur, fertur, traditur. Disciplina
druidarum in Britannia reperta esse existimatur. Dicebar debuisse
cum Pompeio proficisci (Cicero). Terentii fabulae propter elegantiam
sermonis putabantur a ČC.Laelio scribi. Čarbo P. Africano vim atíu
lisse existimatus esť. VYčešt. lze vyjádřiti vazbu nom. c. inf. roz
ličný mi obraty(srv. S. 425, 6): Praví se, že byl Homer slepý.
Praví se o Homerovi, že byl slepý. Homer byl prý (dle pověsti) slepý.

České prý možná také v lat. vyjádřiti obratem dicuní, ferunt,
traduní, putant (sc. homines). Homerum caecum fuisse dicunt,
ferunt, traduní, putaní.

Poznam. 1. Nomin. cum inf. bývá též při arguor. Occidisse
patrem Roscius arguitur R. viní se, že otce zabil.

2. Kromě sloves pod č. 3. a 4. uvedených pojí se s nomin. a
inf. i jiná verba sentiendi a dicendi významu příbuzného, jako audior,
intellegor, nuntior, invenior, scribor a ij. Dii beati esse intelleguntur.
Bibulus nondum audiebaťtur esse in Syria. Pons in Hiběro effectus
esse nuntiabatur

Avšak z pravidla užívá se sloves sentiendi a dicendi v pas
sivě neosobně (s akkus. a inf., Š$.424), zejména tehdy, vysky
tují-li se ve tvarech opsaných pomocí esse,“ nebo mají-li při sobě
nějaké určení na př. nantiatum est, nobis nuntiatur.

3. Neosobné vazby užiti jest někdy i při slovesech pod
č. 3. a 4. uvedených, a to:

při dicifur, znamená-li t. c. tvrdí se, obyč. recte, vere, non
stne causa dicifur na př. matrem timidi flere non solere;

při (memoriae) traditum est, memoria proditum est na př.
Sócratem doctissimum virum fuisse;

pri dicendum esť na př. Ubi tyrannus est, ibi dicendum est
plane nullam esse rem publicam.

Jak neosobné, tak osobné vazby užiti lzepřiputandum.
existinandum, dictum, iudicatum est.

4. Vypravuje-li se po nominativě s inf. dále způsobem nepří
mym,klade se v dalšímtom vypravováníakkus.siní. Peregrina
res tradifur eo anno facta (esse); Volturnum, Etrůscorum urbem,
ah Samnitibus captarn.
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O řeči nepřímé.

S. 432. Uvozují-li se slova jiného tak, jak byla vyslovena, na
zýváme slova takto uvozená řečí přímou (oratio recta); učiníme-li
však slova jiného závislými na nějakém slovese sentiendi nebo di
cendi nebo na nějakém slovese postulandi, nazýváme slova takto
uvozená řečí nepřímou (oratio obligua).

V češt. začíná se řeč nepřímá od spojek že, aby, jimžto se
přidává i slovce prý: že prý, aby prý, anebo naznačena bývá ne
přímost pouze slovcem prý.

Poznam. 1. Inguam uvádí toliko řeč přímou (srv. Š. 171).
Nemo, inguit Solo, ante obitum beatus est; řidčeji: Solo: Nemo, in
guit, ante obitum beatus esf. Avšak jen: Inferrogatus Solo: Nemo,
inguit, ante obitum beatus est.

Aio uvádí řeč nepřímou: Neminem Solo ait ante obitum esse
beatum; nebo též: Nemo, ut ait Solo, ante obitum beatus est (srv.
S. 425, 6, P.).

2. Sloveso uvozovací může scházeti, když se ho snadno ze
souvislosti domyslíme. Srov. S. 424, P. 1.

S. 433. Hlavní pravidla řeči nepřímé:
1. Hlavní věty oznamovací vyjadřují se akkusativem a infi

nitivem (čes. že, že prý).

Poznam. K větám hlavním náležejí'i věty se spojova
cím relativem (8. 328): pročež vviadřují se i ony akkusati
vem. Themistocles apud Lacedaemonios professus esí Afheniensium
urbem uí propugnaculum oppositam esse burbaris, apud guam
(= nam apud eam) iam bis clasšes regias fečisse naufragium.

2. Hlavní věty rozkazovací, žádací, vybízecí vyjadřují se
koniunktivem (čes. aby, aby prý); zápornost ne (neve).

Poznam. Ve větě rozkazovací klade se někdy koniunktiv s uf
(je-li jich několik, jen v prvé). Srv. příkl. v $. 424, P. 1.

3. Řečnické otázky v osobě prvé nebo třetí, které smyslem
rovnají se větám oznamovacím (S. 410, 2, P.), vyjadřují se akku
sativem a infinitivem; věty tázací v osobě druhé vyjadřují se kon
junktivem.

Ouid est levius aut turpius? ' Ouid esse levius aut turpius?
(= nihil est levius)

Ouid vis? cur venis? | Ouid vellef, cur veniret?
Pzznam. Otázky, které již v řeči přímé mají konjunktiv

(potent. nebo deliberat.), podržují konjunkt. i v řeči nepřímé. Ouis
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hoc sibi persuaderet? (přímo: Ouis hoc sibi persuadeaí?) Cur for
tunam periclitaretur? (přímo: Cur fortunam pericliter?).

4. Vedlejší věty vyiadřují se vesměs koniunktivem, 1ty, které
již v řeči přímé měly koniunktiv, i ty, které v řeči přímé měly in
dikativ (SŠ.368).

Poznam. Indikativem vyjadřují se toliko ty věty vedlejší,
které obsahují pozuamenání nebo vysvětlení spisovatelovo nebo
pouhé opsání něiakél:o pojmu (S. 368, P. 3). Pozoruj rozdíl: Ex
ploratores Caesari referunt apud Suěbos esse silvam, guae appel
latur Bacénis; guae appelletur Bacenis; guam appellari Bacenim.

5. Go do času řídí se věty konjunktivné řeči nepřímé pra
vidly o souslednosti časů. Protože řídicí sloveso obyčejně jest ně
jaké praeteritum,jsou imperí. a plusagperíf. z pravidla tvary
časové ve větách konjunktivných řeči nepřímé.

Poznam. Někdy naskýtá se i po praeteritech coniunct.
praes. nebo perí.; tak zejménave větách rozkazovacích (žáda
cích); ve větách S obecnou platností; ve větách podmiňovacích,
aby se rozeznalo předvětví indikativné nebo potentiálné od irreál
ného; ve větách výsledných, v nichž bývá koniunktiv perf. ($. 354).

6. Náměstky, které se táhnou k podmětu řídícího slovesa a
v řečipřímé první osobou vyjádřeny jsou, vynášejí se v řeči
nepřímé náměstkou zvratnou sui, sibi, se a suus, a, um (8. 320, 2);
náměstkou ipse vyjadřuje se první osoba toliko v protivách, nebo
aby se zamezil dvojmysl.

Druhá osoba řeči přímé (fu, vos, fuus, vester) vynáší
se v řeči nepřímé náměstkou ille nebo is.SiegopopuloRomanenonprae-| Ariovistusrespondiú:siipsepo

scribo, duem ad modum suo pulo Romano non praescribe
ture utatur, non oportet me u ret, guem ad modum suo iure
populo Romano in meo iure uferefur, non. Oporiere sese
impediri. a populo Romano in Ssuojure

impediri.
Ouid tandem veremini? aut cur| Caesar graviter suos incusavit:

de vestra virtute auf de mea guid tandem vererentur? aut
diligentia desperatis? Cur de sua virtute aut de ipsius

diligentia desperarent? (srv. Š.
320, 2, P. 1).

Si guid me vis, te ad me venire| Ariovistus Caesari respondit: si
Oportet. guid ille se velit (v. č. 5, P.),

illum aď se venire oportere.

Kořínek. Lat mluvnice, Il., VjiI. vyd. H
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Přiklad řeči nepřímé. Caes. Bell. Gall. |, 35.

Oratio recta. Oratio obligua.

Caesar ad Ariovistum legatos cum his mandatis mittit:
Ouoniam tanto meo populigue

Romani beneficio affectus, cum
in consulatu meo rex ataue ami
cus a senatu appellatus es, hanc
mihi populogue Romano gratiam
refers, ut in colloguium venire
invitatus graveris negue de com
muni re dicendum fibi et cogno
scendum pufes, haec suní, guae
a te postulo: primum ne guam
hominum multitudinem amplius
trans Rhénum in Galliam /radu
cas; deinde obsides, guos habes
ab Haeduis, reddas Seguanisaue
permittas, ut, auos illi habení,
voluntate řua reddere illis liceat;
neve Haeduos iniuria lacessas,
neve his sociisgue eorum bellum
inferas. Si id ita feceris, mihipopulogue© Romano| perpetua
gratia ataue amicitia tecum
erit: si non impetrabo, ego, duo
niam M. Messála M. Pisone con
sulibus senatus censuif, uti, gui
cungue Galliam provinciam ob
tineret, guod commodo rei pu
blicae facere posset “), Haeduos
ceterosaue amicos populi Ro
mani defenderet, Haeduorum in
lurias non neglegam.

Ouoniam tanto suo populigue
Romani beneficio affectus, cum
in consulatu suo rex ataue ami
cus a senatu appellatus essef,
hanc sibí populogue Romano
gratiam referreť, ut in colloguium
venire invitatus gravaretlur ne
aue de communi re dicendum
sibi et cognoscendum puťaref,
haec esse, guae ab eo postularet:
primum ne guam hominum mul
titudinem amplius trans Rhenunin.Galliam| traduceret;
deinde obsides, guos haberet ab
Haeduis, redderef Seguanisaue
permitteref, ut, auos illi Aabe
rent, voluntate eius reddere illis
liceret; neve Haeduos iniuria
lacesseref, neve his Ssociisgue
eorum bellum čnferref. Si id ita
fecissetf, sibi populogue Romano
perpetuam gratiam ataue ami
citiam cum eo fufuram: Si non
impetraref, sese, guoniam M.
Messala M. Pisone consulibus
senatus censuisset, uti, auicunaueGalliamprovinciam| obti
néret, auod commodo rei publi
cae facere posset, Haeduos cete
rosaue amicos populi Romani
defenderet, se*) Haeduorum in
iurias non neglectfurum.

O participiích.
S. 434.1. Participiumjest tvar adjektivný; ale zacho

valo si moc svou slovesnou právě tak jako infinitiv (8. 415. 1):
homo ratione bene utens, usus, usurus.

2. Časy participia mají toliko význam vztažný jako časy
míinitivu (SŠ.415, 2):

108, 409,4, P.
2) opakováno se, ano předešlé sese poněkud vzdáleno jest.
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Miles revertens sanatur, sanabitur, sanatus est (současnost:
vraceje se).

Miles reversus sanatur, sanabitur, sanatus est (předčasnost:
navrátiv se, navrátě se)

Milesmoriturus vadit in proelium (následnost: hodlaje n. maje
zemříti).

3. Vedleplatnosti větové rozeznáváme:
a) participium přívlastkové, b) participium doplňkové.

A. O participiu přívlastkovém.

S. 435. 1. Participium přívlastkové obsahuje přívlastkové
určení svého jména udávajíc stálou jeho vlastnost; i Ize je roz
vésti větou relativnou. V češt. klademe přechodníky určité
nebo participia určitá, přídavná jména nebo větu relativnou.

Arbor florens kvetoucístrom; victoria parta dobyté
vítězství. Gloria est consentiens (souhlasná) laus bonorum.
In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis c on
fectae (řecky sepsané nebo které byly řecky sepsány).

2. Naopak lze větu relativnou, jejíž relativum jest v nomin.,
zkrátiti participiem. Při tom relativum se vypustí, určité slo
veso věty relativné promění se v participium (praesentis o ději sou
časném, perfecti o ději předčasném), a participium samo srovná se
co do rodu, čísla a pádu se substantivem, k němuž náleží.

Rkelativnou větu, jejíž relativum vyjádřeno jest akkusativem
a určité sloveso aktivným tvarem děje předčasného, nutno nejdříve
proměnitive větu passivnou, načež zkrátí se participiem perí.
pass.

Odiosum est genus hominum, gui officia exprobraní; zkrá
ceně: officia exprobrantium. Saepe homines rationem, guae bono
consilio a diis immortalibus data est, in fraudem malitiamague con
verfunt; zkráceně: rationem bono consilio a diis immortalibus
datam. Caesar occupavit collem, guem hostes religuerant = collem,
gui ab hostibus erat relictus; zkráceně: collem ab hostibus relictum.

Poznam. 1.Věta relativná, jejíž relativum vztahuje se kuka
Zovací náměstce bez podstatného jm., z pravidla se nezkracuje.
Contemno eos, gui aliis nocení (nikoli aliis nocentes). Proto slovou
posluchači ii, gui audiunt; čtenáři či, gui legunt. Rovněž vynášejí
se česká participia »tak zvaný, shora uvedený, nadepsaný« v lat.
vždy větou relativnou. Hémerodromoe, gui vocantur. Castra, guae
supra diximus (commemoravimus). Liber ille, aui inscribitur Laelius.
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2. Participia fut. act. na urus užívá se v přesné prose toliko
ve spojení se slovesem esse (8. 349), vyjímaje participium fufurus
budoucí, příští: scientia rerum futurarum.)

S. 436. Přívlastkové participium perf. pass. pojí se v lat.
často k substantivu na předložkách ante, post, ab závislému, kdežto
v češtině užijeme slovesného substantiva: ante urbem conditam
před založením Říma, post Troiam captam po dobytí Troje, post
Christum natum po narození Kristově ab urbe condita od založení
Říma. Pugnatum est ab orto sole usgue ad occidentem od východu
slunce až do západu.

Podobně položenoparticipiumve větách: Sol oriens
occidens diem noctemagueconficit východ a západ slunce. An
gebant Hannibalem Sicilia Sardiniague amissae ztráta Sicilie
a Sardinie. Memoria vitae bene pera ctae grata esť vzpomínka,
že jsme život dobře strávili.)

B. O participiu doplňkovém.

S. 437. Doplňkovýmparticípiem přísudek buď se doplňuje
nebo určuje (jako jménem doplňkovým vůbec 8. 211).

A. Dopliňkovýmparticipfem přísudek se doplňuje.

S. 438. 1. Doplňkové participium (zvl. part. praesentis) bývá
při slovesech video, audio a jiných příbuzného významu (animad
verto, conspicio, cognosco), vidíme-li nebo slyšíme-li bezprostředně
někoho, že nebo jak nebo an něco činí nebo ve stavu nějakém jest.

Vidi te fugientem (častěji: vidi te fugere) viděl jsem tě pr
chati, že jsi prchal, jak (an) jsi prchal.

Audivi te diceníem (častěji: audivi te dicere n. audivi ex te,
cum diceres) slyšel jsem tě praviti, že jsi pravil, když (jak, an) jsi
pravil.

1) Častěji u básníkův a pozd. prosaiků. Septim Gades aditure mecum.
Sapiensbonasemperplacitura laudat.

2) Tak zvláště u pozd. historiků. Occisus dictator Caesar aliis pesstmum,
aliis pulcherrimum facinus videbatur zavraždění Caésara. Accedebant mulhebres
ojfřensionesatgue ipsa Agrippina paulo com mottor to, že A. byla poněkud váš
nivá, poněkud vášnivá povaha Agrippinina,

Někdy klade se takto pouhé part. perf. středn. r.: Temptatum per
dictatorem, ut dmbo patricii consules crearentur, rem ad interregnum perduxit to,
že se diktátor pokusil, aby atd.; pokus diktátórův,.aby atd,
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Vidi vos commotos (nebo vos commotos esse) viděl jsem vás,
že (jak) jste byli dojati.

Aristides animadvertit guendam scribentem, ut patria
pellerefur. Nemo Timoleontemguerentem audivit de caecitate sua

Poznam. Po slovesech Video, audio a pod. klade se infinitiv
nezbytně, když se příslušnéhoparticipia nedostává (tak hlavně
V passivě). Onus asportari video. Lycůrgum laudari audivi.

2. Doplňkové partic. klade se za druhé při slovesech facere
líčiti a inducere uváděti.

Xenophónfacit Socratem d isputontem líčí Sokrata, an
(jak) vykládá. Tiresiam poétae nunguam inducunt deploran
tem caecitatem snam.

Poznam. [ po těchto slovesech musí se klásti infinitiv, když
příslušného participia se nedostává. Plato aedificari a deo mundum
facit. Dolabella Verrem plus fecit accepisse, guam iste in Suis fa
bulis habuit.

3. O doplňkovém part. perf. pass. při slovesech habeo a teneo
v. 8. 344, P. 2.

B Doplňkovým participiem přísudek se určuje.

S. 439. 1. Toto participium může býti při každém slovese;
i lze je rozvésti větou příslovečnou: Časovou,příčinnou,při
pouštěcí, podmínečnou; odtud slove též příslovečné. V češt. kla
deme přechodník nebo participium neurčité, táhne-li se partic.
k podmětu přísudku, a přechodník nebo participium určité, táhne-li
se partic. k předmětu přísudku, nebo také větu příslovečnou.

Rex pugnans cecidit bojuje (když bojoval).
Rex victus cecidit přemožen byv (když byl přemožen).
Regi pugnanti nemo subvenit bojujícímu (když bojoval).
2. Naopak lze větu příslovečnouzk rátiti participiem, je-li

podmět věty příslovečné obsažen ve větě hlavní jako podmět nebo
předmět. Pak se spojka vynechá, sloveso věty vedlejší promění se
v partic. (praesentis o ději současném, perf. o ději předčasném “),
a part. samo srovná se co do rodu, čísla a pádu se substantivem,
k němuž se táhne (t. zv. partic. spojité, part. coniunctum).

') Doplňkového participia fut. užívajíhojnou měroubásníci
a pozdější prosaikové (srv. S. 435, P. 2). Plura locutu rt subito diducímurimbre,
Hereulem Germani in proeltum tturi canunt. Dictator de inferendo bello agitat,
aouteturus haud dubie, msi ultro arma Btrfsct vnferrent (guteturus zastupuje
tu irreálné závětí; srv. S. 395, P. 4 ku konci).
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Větu příslovečnou, jejíž určité sloveso vyjádřeno jest aktiv
ným tvarem děje předčasného, nutno nejdříve proměniti ve větu
Ppassivnou, načež zkrátí se participiem perf. pass.

Cůrio, cum ad focum sederet, magnum auri pondus Samnites
altuleruní; zkráceně: Curio ad focum sedenti etc. Dionýsius
cum Syracůsis expulsus esset, Corinthi pueros docebat; zkráceně:
D. Syracusis e x pulsus etc. Cum Hannibal saepe Romanos vicis
sef, tamen nunguam desperaveruní = cum.Romani saepe ab Han
nibale victi essení; zkráceně: Romani saepe ab Hannibale victi
tamen etc.

3. Příslovečné part. spojité může zastupovati věty:
u) časové; vz příklady předešlé.
b) příčinné: Dionysiusculíros metu ens fonsorioscan

dente carbone sibi adurebat capillum (= guod metuebat). Interdiu
stellus non conspicimussolis luce obscuratas (= auia obscu
ratae sunt).

c) připouštěcí: Risus interdum ita repente erumpit, ut
eum Cupient(es tenere negueamus (= guumvis cupiamus). Ve
hlavní větě bývá často famen; vz příklad posl. pod č. 2.“)

d) podmiňovací: Ouis potest mortem timens esse
non miser! (= si mortem timet). Hostes si vicerunt, efferuní se lae
titia, victi animos demittuní. Nullum est genus rerum, guod
avulsum a ceteris per se ipsum constare possit (= si avulsum
sit). Ouid posseťimprobis esse laetum exifus suos cogitanti
bus (= si cogitarent). Srov. S. 395, III,. P. 2.)

Poznam. 1. Latinské participium příslovečné lze často roz
vésti větousouřfadnou. HelvetiosČaesar aggressus ma
gnam partem eorum concidit na F. udeřiv mnoho jich pobil nebo na
H. udeřil a mnoho jich pobil. Diviciacus auxilii petendi causa Ro

1) Skoro jen u spisovatelů pozd. a u básníků přistupuje k partic, připou
štěcímu eťsi, guamvis, guamaguam a K partic. příčinnému gučppe, utpote (0 při
čině skutečné — ježto, srv. řec, are), Agis, etsi a mulťitudine victus, gloria
tamen omncesvěcit. Inde Rubos fesst pervenimus, utpote longum carpentes úter.

2) 1. Věty přirovnávací (S. 402) z pravidla se nezkracují participiem;
zkrátí-li se přece, přistupuje k partic, uť, guasi, tamguam. Litteras Graecas sic
avide arriput, guast dtuturnam sitin explere cuptiens.

2. Ve významu účelovém klade se u pozd, spisovatelův a u básn. velmt
často part, fut. act.: Hannibal in Etrůriam ducit, cam guogue gentem aut vt
aut voluntateadiuncturus (Z ut adiungeret).

Týž význam mívá též po slovesech pohybu part. praes.: Legati a Sa
guutins Romam mtssí sunt auxilium orantes (Z gut orarent).
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mam pro fectus infecta re. rediit do Říma se odebrav vrátil se
s nepořízenou nebo do Ř. se odebral, alé vrátil se s nepoř.

2. Latinské participium příslovečné překládáme mnohdy do
češtinyvýrazem předložkovým: fimens,veritusze stra
chu, iratus s nevolí, sperans v naději, moriens na smrtelném loži,
reversus po svém návratě a pod.

3. Místo participia, na němž závisí nějaké substantivum,
klade se často v češt. pouhá předložka: eguo insidens (ve
ctus) na koni, catenis vinctus v poutech, humi stratus na zemi, alba
veste indutus v bílém rouše, gua arrogantia usus S jakou zpupností
(srv. 8. 280, 2).

4. Záporné partic. (s non, nihil, předponou in-) nesmí se
překládati obratem aniž by, nýbrž přechodníkem neb obratem aby
ne. Epicůrus non erubescens omnes voluptates nominatim perse
guitur nic se neurdívaje. Nihil feci iratus nihil non diu Considera
tum nic dávno neuváženého nebo nic, abych toho nebyl dávno uvážíl.
Hamilcarem sui cíves inaudiftum damnaveruní ani ho nevyslechnuvše.

o. K vytčení dějů bezprostředně za sebou jdoucích opa
kuje se často sloveso ve tvaru participiálném: /Hostfesoppidum
ceperuní,captum (captumaue) incenderunta (pak je, hned
je) zapálili.

4. Latina nemá participia perf. act., které by se rovnalo na
šemu přechodníku minulému (chváliv). Nedostatek tento hradí se
participiemperf.sloveskrytočinných a polokrytočin
ných téhož významu: dico—locutus promluviv, moneo—hortatus,
čonspicio—-conspicatus, e0—profectus, redeo—reversus, trariseo—
Íransgressus, expugno—potitus a pod.

Jindyužijese participia perf. pass. spojitého:Han
nibal Flaminiumcircumventum occidit.H. zaskočivFlaminia
zabil jej; jindy participia perf. pass. nespojitého (abl. abs. Š. 440,
3,b) nebověty příslovečné.

Ablativus absolutus.

S. 440. 1. Není-li podmět věty příslovečné ve větě hlavní obsa
žen, zkracuje se věta příslovečná t. zv. vazbou ablativi absoluti
(participium nespojité, absolutní).

| Abl. absol. není snad zvláštní druh ablativu, nýbrž jest to
obyčejný abl. separat., instrumenti, causae, modi, loci, temporis
s participiem (nebo jménemS. 442), jak ukazují příklady, v nichžto
abl. s participiembráti lze za obyčejný abl.: incolae agris de
vastatis expulsi sunt ze zpustošených polí (abl. separat.); flu
men Helvetii ratibus 'unctis transibanít po svázaných vo
rech (abl. instrumenti); nihil potest fieri nisi Causa antece
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dente leč z předchozí příčiny — bez předchozí příčiny (abl.
causae); Iacrimis obortis eum obsecravitse slzamiv očích
(ablemodi); ibi com niunitis castris guieti se tenuerunt
Vopevněnémtáboře (abi.loci); fem pore datoadiit ad regem za
vhodné příležitosti (abl. temp.) a pod.

Máme-li větu vedlejší zkrátiti ablativem abs., vypustime
spojku, podmět věty vedlejší vyjádříme ablativem (abl. podmětu),
sloveso věty vedlejší proměníme v participium (praes. o ději sou
časném; perf. o ději předčasném “) a uvedeme v náležitou shodu
s oním ablativem. V češtině klademe většinou věty příslovečné.

Větu příslovečnou, jejíž sloveso vyjádřeno jest aktivným tva
rem děje předčasného,nutno i tu proměniti ve větu passivnou;
načež se zkrátí ablativem absolutným.

Cum Targuinius Romae regnaret, Pýthagoras in Italiam
venit; zkráceně:Taraguinio Romaeregnante P. in It. venit.
Posíguam reges exacti sunt, Roimae consules creabanfur; zkrá
ceně: Regibus exactis Romae cons. creabantur. Horatius
cum tres Curiatios occidisset, dmum se contulit = cum tres Cu
riatii ab eo occisiessení; zkráceně: Horatiusoccisis tribus
Curiatiis domum se contulit (čes. když H. tři Kuriatie zabil
nebo H. zabiv tři Kuriatie).

Á se (a me, a te atd.) při participiu se vypouští; tedy nikoli:
tribus Curiatiis a se occisis. Rovněž vypouštějí se 1 jiné pády ná
městky osobné a zvratné, které lze z příslušné věty si domysliti:
Hortantibus amicis discessi, discessisti, discessit; nikoli: hortan
tibus me, te, se amiiCis.

Poznam.1. Doplňovací jméno musí se vyjádřiti při
ablat. absolitném rovněž ablativem (dle $. 213): Cicerone con
sule creato; consulibuscert1oribus factis.Avšakradějiužije
se v této případnosti věty vedl.: cum Cicero consul creatus esseť atd.

2. Často náleží k participiu v abl. věta následující jakožto
podmět ablativu absol.: Mardonius incensis, guae aedificare coe
peraní Athěnienses, copias in Boečtiam transfert.)

2. Příslovečné partic. nespojité (abl. absol.) zastupuje tytéž
věty příslovečné jako part. spojité; tedy:

1) 1. U některých spisovatelů, zvláště u Livia a spisovatelů pozd., klade
se part. perf. též o okolnosti-hlavní děj současně provázející. Volsci tmermes
oppressí dederuntpoenas viz nuniti$ caedis relictis.

2. Part. fut. act. vyskýtá se při abl. absol. rovněž jen u spisovatelů pozd.
(sr. str. 166. p. č.). Deserere Rhění ripam irrupturis tam infestis nationtbus non
conducit. Antiochus Ephesi securus de bello erat tamguam non transtituris m
Astam Romanis.

3) Zejména klade se takto u historikův abl. partic. perf. pass. v jednočtu
středn. rodu, k němužto jest podmětem acc. c. igf, nebo nějaká věta: nuntiato
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a) časové; vz příkladypod. č. 1.
b) příčinné: C. FidminiumCaeliusreliEione ne€

lecta cecidisse apud Trasuměnum scribit (= guoniam ab eo
religio neglecta esseť nebo: guoniam religionem neglexisset). Inter
bonosvirosac deumamicitiaest conciliante natura.

c) připouštěcí: Perditis rebus omnibus tanen
ipsa virtus se Sustentare potest (= etiamsi res omnes perditae sunty.
Ego guidemomnibus desperantibus animumnon de
mnittam.

d) podmiňovací: Reluctante natura irrituslabor
est (= si naturareluctatur).Caritate sublata omnise vita
sublata est iucunditas. (Srv. 8. 395, III, P. 2.)

3. V češt. vynášíme latinské ablativi absoluti:
a)větami příslovečný mi; vz odstavcepředešlé.
b) přechodníkem: Imperator urbe expugnata (dobyv

města) rediit. Imperator urbe expugnata (dobuda města) redibit.
Jak lze naopak český přechodník minulý činného rodu lat.

jazykem vviádřiti, o tom viz Š. 430, 4.
c) podstatnými jmény abstraktnými.s předložkou:Tcrguinioregnantezavlády| orienfesolepřivýchoduslunce

guiniovydočentenaturaznávodupřírody| orfosolepovýchoduslunce
iuvante Deo S pomocí boží mortuo rege po smrti královětenonadiuvantebeztvépomoci| regibusexactispovypuzení

králůnulřaresistentébezevšehood-! rebusinfectisSnepořízenoua
poru pod.

když došla zpráva, obdržev zprávu, aurito uslyšev, ecynito seznav, comperto do
věděv se a pod. Alerander awdito Daréum movisse ab Ecbatanis (— audita
profectione) fugientem. tnsegui 1nubet.

Někdy se vyskýtá part. perf. pass. v abl, absol. samo o sobě: Tribuni
mělitum nec auspěcato nec ditato instruuné aciem ani ptáků věštích nezpy
tovavše ani neobětovavše.

1) Skoro jen u spisovatelů pozd, a u básn. přistupují k partic. částice etst
guamvis, guumguam; guippe, utpote, nist (srv. str. 166. p. č.) ©utes provinciae,gduamaguamremotoconsulari,mansit.Clamoroppidanorumturbavit| Volscos
utpote capta urbe. Nobis nist Caesaris capite relato pax esse nulla potest.

Zkrátí-li se věta přirovnávací ablativem abs., přistupujek part. ut
guast, tamguam(srv. str. 166. p. č.). Galli laeti ut (guasi) erplorata victoria ad
eastra pergunt místo obyč. guasi victoria ezplorata esset. Srov. příkl. posl. na
str, 168, 2. p. č.
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Poznam. I. Abl. abs. lze často rozvésti větou souřadnou
(srv. Š. 439. 3, P. 1): Děmětrius impulit Philippum, ut omissis
Aetolis bellum Romanis inferret aby Aetolů nechal a útočnou válku
s Římany počal.

2. Místo participia klade se často v češt. pouhá před
ložka (srov. S. 439, 3, P. 3): clamore sublato s pokřikem, hoc
nuntio accepto (allato) na tu zprávu, proelio apud Salamina facto
po bitvě salaminské, guo facto načež, na to, paucis diebus inter
iectis (infermissis) po několika málo dnech, multis vulneribus ac
ceptis cecidif pod četnými ranami a pod.

3. Ablativy absolutné se zápornými slovci non, nihil, nullus
a pod. překládáme buď substantivem s předl. bez (příklady viz pod.
č. 3, c) buď přechodníkem neb obratem aby ne, nikoliv obratem
aniž by (srov. $. 439, 3, P. 4). Cansul non exspectato auxilio col
legae pugnam commuisit (ani) nevyčkav pomoci. Nihil accidit non
praedicente me abych toho nebyl předpovídal.

S 44. Sbíhá-li se několik participií v téže větě (ať spoji
tých ať nespojitých), spojují se jen tehdy spojkami, jsou-li sou
řaděny; pak-li ne, nespoiují se (srov. S. 206): exaudito clamore
perturbatis ordinibus in fuga sibi praesidium ponebant (participia
jsou obě časová, ale perfurbatis ordinibus in fuga sibi praesidium
ponebant činí celek, jemuž jest exaudito clamore podřaděno) čes.
iakmile křik zaslechli, řady pomísivše své spásy v útěku hledali,
nebo: jakmile křik zaslechli, řady pomísili a své spásy v útěku
hledali.

S. 442. Místo participia při vazbě ablativi absoluti může na
stoupitiiméno doplňovací. Takovýto abl. abs. Ize pokládati
za zkrácenou větu vedlejší se slovesem esse.

Doplňovací jména mohou býti:
a) substantiva, která osobu jednající znamenají;

v češt. klademe substantiva abstraktná: natura duce z návodu pří
rody, Deo adiutore (= adiuvante) s pomocí boží, Caesare auctore
(= suadente) k radě Čaesarově, feste Hěrodoto dle svědectví He
rodotova;

b) substantiva,která znamenajíúřad, důstojenství
věk; v češt. kladou se rovněž substantiva abstraktná: Cicerone
consule za konsulátu Čiceronova, me puero (nobis pueris) za mého
(našeho) pacholetství;

c) adjektiva; i tu klade češt. obyč. iména abstraktná:
me invito proti mé.vůli, patre ignaro bez vědomí otcova, Hannibale
vivo za živobytí Hannibalova; caelo seréno za jasného nebe.
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Natura ducečrrari nonpotest.Magis auctoribus
Xxerxesinflammasse templa Graeciae dicitur. Ouod deo teste
promiseris, id tenendum est. Bellum Gallicum ČC.Ciesareim
peratore gestum est. Natus est Augustus CČicerone et
Antonio consulibus. RomaniHannibaie vivo nun
gucmse sine insidiisfuturosexistunabaní.Sereno guoguecaelo
aliguandotonat.Exigua parte aestatis relig ua (ačkolizbý
vala) Caesar in Britanniam proficisci contendit. Germani pellibus
ukunturmagna corporisparte nuda (ana jest nekryta).

O gerundivu a gerundiu.
S 443.1 Gerundivumjest přídavné iméno slovesné

na ndus, a, um a znamená, že děj nějaký konán býti má nebo konán
býti musí; se záparem, že děj nějaký konán býti nesmí nebo konán
býti nemůže: laudandus ten, který chválen býti má nebo musí,
kteréhož chváliti jest, kteréhož chváliti dlužno atd. (S. 133, 2);
non (vix) contemnendus ten, kterým se pohrdati nesmí, kterým se
pohrdati nemůže, nikterak opovržitelný (litotes).

2. Má tedy gerundivumvýznam passivný a tvoří se od
sloves přechodných ve všech rodech a pádech, od nepřechodných
toliko v nominativě střed. rodu ve Spojení s esť: eundum est.

S. 444.1. Gerundiva se užívá řidčejijakožto přívlastku.
Prudentiaest rerum eXxpetfendarum fugiendarumagaue
Scientia.Auctornon (vix) contemnendus.

2. Často užívá se gerundiva jakožto doplňku při slovese
esse, S nímž vytvořuje opisnou konjugaci passivnou..Vazba jest tu
buď osobná buď neosobná, u slovesnepřechodnýchjen ne
osobná (8. 133). O dativě původovém u gerundiva v. 8. 243.

Omnibus hominibusmoriend im est. Nostro nobis iu
dicioutendum est. Obliviscendum eSsťfnobis accepta
rum iniuriarum. Iniussu dei nobis ex vita migrandum non
est.Vix credendum est. Magisocculíaeinimicitiaetim en
dae sunt guam apertae. Diligentia in omnibus rebus praecipue
colenda est vobiset semperad hibenda. Facta Romanorum
negue cum Graecis negue ulla cum gente conferenda suní.

S. 445. 1. Jakožto doplůku užívá se gerundiva mimo to
při slovesech znamenajících odevzdávati a přijímati na ot. k čemu?
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do, trado, mifto, propono, concedo, permitto, relinguo, ac
cipio, suscipio.)

V aktivě táhne se gerundivum k předmětu, v passivě
k podmětu slovesa. V češt. klademe substantivum abstraktné
s předl.nebo větu účelnou:puerum erudiendu m magistro trado
odevzdávám chlapce učiteli na učení n. aby byl vyučován; puer
magistroerudiendus traditur.

Demus nos philosophiae excolend os. Anfigonus Eume
nem mortuum propinguis Sepeliendum (tradidit. linperator
urbem miliťibusiripiendam concessit. Urbs ab imperatore
militibus diriplenda data est. Diomedonrogatu Artaxerxis
Epaminondanipecunia corrum pendum suscepíil,

Poznam. 1. Deponentia ufor, fruor, fungor a potior v tomto
spojení pokládají se za přechodná: bona utenda trado.

2. Na ot. k čemu? klade se někdy po slovesech shora uvede
ných aď s gerundivem. Maiores mihi ad imitandu m propono.
Caesar oppidum militibus ad diripiendum concessit. Tak
zvláště při perf. pass.: Čicero nobis ad imitandum maxime
propositus. sif.

2. Zvláště často bývá doplňkové gerundivum při slovese
curare, jež obyč. na jazyk český překládá se slovesem dáti s inf,
akt. Caesar pontem in Arare faciendu m curavit vystavěti dal.
Cononmurosreficiendos curavíl.

Poznam. České dáti vyjadřuje se ještě v lat.:
a) slovesem posse s infin. pass., zvláště ve větách záporných.

Praeterita mutari non possuní nedají se změniti.
b) slovesy iubere a vetare. Čicero principes coniurafionis

interfici tussit dal odpraviti. Dux guemaguam exire castris vetuif
nedal nikomu vyjíti (S. 428).

c) slovesy sinere a paťi, znamená-li dáti t. c. dopustiti, ne
chati. Caesar pontem fieri passus est ($. 428).

d) pouhým aktivem (původovým) v. S. 330, 2.
O fraseologickém dáti v. S. 341, P. 2.
S. 446. 1, Gerundiumjest zpodstatnělé neutrum

gerundiva, ale užívá se ho tolikov genit., dat, akkus.
s předl. a abl. bez předl. nebos předl. V těchtopádech
zastupuje gerundium infinitivus praes. act. V češt. vynášíme ge
rundia infinitivem nebo substantivy abstraktnými.

V Básníci při některých z těchto sloves, nejvíce při dare, tradere, sumere
místo gerundiva užívají též infinitivu, Tebi divum pater et mulcere dedtt jluctus
et tollere vento. Tristittam et metum tradam protervis in mare Crélicum por
tare ventis.



O gerundivua cerundiu. 173N.| legeredelectatčísti(čtení)bavíG.| arslegendiuměníčísti
D. do operam legendo vynasnažuji se čísti

Ac legere volo chci čísti
: ad legendum aptus způsobilý čísti (ke čtení)

Ab. | legendo delectamur bavíme se čtením
| summa voluptas ex discendo capitur z učení
Poznam. Někdy překládáme gerundium přechodníkem nebo

větou vedlejší: docendo discimus vyučujíce učíme se; bene con
sulendo omnia prospere ceduní chápe-i se kdo dobrých opatření;
Cato nihil largiendo gloriam adeptus est tím, že ničeho nerozdával.

2. Moc svou slovesnou zachovalo si gerundium tím, že
se spojuje s týmž pádem jako sloveso, a že se určuje příslovci.

lugurtha modestissime parendo et saepe obviam
eundo periculis ad clarituúdinempervenerat.

S. 447. 1. Má-li gerundium při sobě akkusativ před
m ětu, přenáší se obyč. akkusativ tento v pád gerundia; gerundium
pak samo promění se v gerun divu m a srovná se co do rodu
a čísla s příslušným svým jménem. Praví se tedy:

místo legendi libros: legendorum librorum
místo legendo libros (dat.): legendis libris
místo ad legendum libros: ad legendos libros

místo legendo libros (abl.): legendis libris
in legendo libros: in legendis libris.

Poznam. Deponentia ufor, fruor, fungor a potior pokládají se
co do vazby gerundivné za přechodná (srv. $. 445, 1, P. 1); tudíž:
ad perfruendas voluptates, ad munus fungendum, spes potiundo
rum casírorum.

2. Gerundivná vazba klade se vždycky místo gerundia
v dat. a místo gerundia závislého na předložkách; tudíž jen: locurm
capere castris muniendis, in liberanda patria, in potiendis casíris;

obyčejně místo gerundia v genit. a v prostém ablat.:
consilium capiendae urbis (7 c. capiendi urbem), delectari discen
dis litteris (= d. litteras discendo).)

1) Gerundium v genit. a prostém ablat. s akkusativem substantiva klade
se zřídka; nejvíce tehdy, je-li položen na pojem slovesný zvláštní důraz (jako ve
protivách): cupidus recognoscendi nomina captivorum; maritimos praedones
consectando. Iniurmasferendo ma'arem laudemguam ulciscendo mereberis.
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Gerundivná vazba se neklade, je-li akkusativ při ge
rundiu vyjádřen náměstkou neb adijektiveín střed. rodu; tudíž jen:
studium illud (plura) cognoscendi, ars vera et falsa diiudicandi;
avšak dobře: in iis parandis, guae necessariáa Sunt, protože rod ná
městky fis jest z následujícího patrný; stuďium veri inveniendi,
protože verum má význam substantivný (= pravda).

Poznam. Rozeznávej mezi dějem dokonaným, vyjádře
ným participiemperf. pass. a mezi dějem nastati majícím,
vyjádřeným gerundivem: Caesare interfecto Brutus et Cas
sius patriae libertatem non restituerunt (S. 436) a Caesare inter
ficiendo B.et C. patriae libertatemrestituere conati suní (v češt.
v obojím případě: zavražděním Caesara).

3. Pády gerundia a gerundiva vyskytají se v těchto plat
nostech:

S. 448. Genitiv vyskvtá se:
a) při substantivech na ot. jaký?, jakož i před abla

tivy causá a gratiá (genit. subi., obi., determ.): ers scribendi umění
psaní n. písařské, cupiditas pugnandi bojechtivost. nomnencarendi
slovo carere, studium agri colendi snaha vzdělávati roli n. snaha
o vzdělání role, occasio liberandae Graeciae příležitost osvoboditi
Řecko n. k osvobození Řecka; venandi causa za příčinoulovu, na lov.

Nejobyčejnější taková substantiva jsou: ars, causa, consi
lum, cupiditas, difficultas, faculfas, genus, occasio, potestas, ratio,
spes, studium, tempus.

Nulla causa iusta Cuiguam esse potesť Coníra patriam arma
capiendi. AmbiorixhorfaturNervios,ne patriae in perpetuum
liberandae aígue ulciscendi Romanosoccasionemdimit
taní. Maxima illecebra peccandi esť immunitatis spes. M. Mán
lius propter suspicionemreg ni ap petendi est necatus.Caesar
in Veragris legionemhiemandi causa collocavit.)

b) pžiadjektivech genitivužádajících (gen. obi. S. 251):
cupidus discendi učiti se žádostivý, studiosus audiendi horlivý v po
slouchání (též: horlivý posluchač), peritus rei publicae gerendae
zkušený v řízení obce (dobrý státník).

1) Jako se praví orator pacis, tak lze říci též: Hostes Romam miserumt
oratores pacis petendae vyslance k vyprošení míru; podob. naves de:
ciendi operis lodi k poboření stavby; též v doplňku: Regčumimperium tnitto
conservandae libertatis atgueaugendae ret publicae fuerat.

Někdy klade se genit. volněji místo ad nebo věty účelné: Germanicus
Aegyptumproficisciturcognoscendae aniiguttatis.
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Epaminondasstudiosus erat audiendi. Timotheus fuit rei
militarisperitusnegueminuscivitatis regendae. Dumnorix
insuelusnavigandi mare timebat.)

Poznam. 1. Genitivy osobných náměstek mei, fui, sui, nostri,
vestri maií při sobě vždycky gerundivum na i, nechť jsou rod nebo
číslonáměstky jakékoli.Regina sui conservandř causa ur
bem religuit.Nostri Conservandi causa urbe excessimus.
Haeduipurgandi sui gratia ad Caesarem legsatosmittuní. Ro
mani hostibussui colligendi facultatemnon religueruní.

Vedletoho také: reficiendi sé potestas,cupiduste au
diendi.

2. Mnohé obraty s podstatným jménem mohou míti při sobě
buď genit. gerundia (gerundiva) závislý na jméně podstatném buď
jinou vazbu závislou na celém obratu.
Tempus est abeundi (jaký čas?). Mos omnibus adversandi turpis

est (jaký obyčej?). Avšak: Tempus est abire (me) (co jest na
čase?). Eius mos est omnibus adversari (co jest jeho obyčejem?)V. $ 416, a).

Catilina consilium opprimendae rei publicae cepit (jaký úmysl?).

Avšak: C. consiěium cepit opprimere rem publicam (co Siusmyslil?). V. S. 418.
Spatium, facultatem, tempus dare arma capiendi (jakou příleži

tost?). Avšak: Ss.f. f. dare ad arma capienda (příležitost dáti
k čemu?). V. S. 450.

S. 449. Dativ gerundiva vyskýtá se toliko v jistých rčeních,
jako praeesse (praeficere) navibus aedificandis, operam dare rebus
gerendis, diem dicere hibernis oppugnandis, locum capere castris
muniendis; mimo to při jménech úřadů, zvláště složených s vir: de
cemvíri legibus Scribundis, friumvir coloniis deducendis; konečně
při oodstatném comitia: comitia magistratibus creandis.?)

Poznam. Pamatuj dativ gerundia ve rčení: non sum solvéndo
nejsem s to, abych zaplatil. Civifates solvendo non erant.

©. 450. 1. Akkusativ vyskýtá se toliko s predložkami, nej
častěji s před!. ad k označení účelu na ot. k čemu? (8. 296, 5).

Uf ad cursum eguus,ad arandum bos, sic homo ad in
tellegendum eť ad agendum natus est. Pompeiusad

1) Básníci a pozd. prosaikové kladou často místo genitivu gerund. infi
nitiv: cupido (est) bis Stygios immare lacus; peritus cantnre, imsuetusvera
audire, avidi committere pugnam.

2) Někdy i pří adjektivech místo aď (v. S. 450, 2.. Tempora demetendis
fructibus accommodata.Visventi apta faciendo tgni.

Rovněžnaskýtá se v pozd,prosepo slovesechpohybu dativus finalis
(místo causa, ad nebo věty účelné). Tibertusfirmandae valetudiní in Cam
pamam concesstt.
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praedones oppugnandos profectůšest (nebout praedo
nes oppugnaret). Breve tempus aetatis satis longum est ad bene
beategue vivendum.

2. Pamatuj zvláště gerundium (gerundivum) s ad:
a) při adjektivech uřilis, aptus, idoneus, accommodatus (8.

241, P. 3): charta utilis ad scribendum, manus apta ad pingendum,
sensus ad res percipiendas idonei; podob.: res, guae ad bellum
gerendum eraní usui.)

b) při paratus: paratus ad dimicandum (n. dimicare 5. 418);
c) při výrazech impediendi ($. 296, 5): Romanos palus ad

inseguendum tardabat (impediebat);
d) ve rčeních: fempus (diem). sumo ad deliberandum a pod.

Srv. S. 445, 1, P. 2; 8. 448, P. 2.
Poznam. Zřídka vyskýtá se akkus. s předl. in a ob: omnes

vires in (nebo ad) libertatem defendendam conferre; accipere pe
cuniam ob rem iudicandam.

Při interest inter jest rozdíl klade se infinitiv; v. $. 239, 2.*)
S. 451. Ablativ vyskýtá se:
a) bez předl. na ot. čím? (abl. instrum.)
Hominismensdiscendo alitur.Vigilando, agendo,

bene consulendo omniaprospere.cedunt.Superstifione
tollenda religionon tollitur.*)

b) s předl. ab, de, ex, in.
Themistoclemnondeterruiía re publica defendenda

Miltiadiscalamitas.Reguluscaptus a Poenisde captiviscom
mutandis Romammissusest. Ex providendo appellata
est prudentia.Fortitudoin laboribus periculisgue sub
eundis cernitur.Gallisuntin consiliis capiendis mobiles.

O supinu.
S.452. Supinum v um (v. Š. 110, P. 2) křade se při slovesech

pohybu (řre,venire, proficisci, miítere aliguem) k označení účelu,

1) Básníci a pozd. prosaikové kladóu často místo ad s gerund. infinitiv:
tibia adspirare et adesse choris (ton udávati a zpěv sboru.doprovázeti) erat
utilis, fruges consumere nati, lardus nectere dolos. O aptus, idoneus Ssinfin.
v. str. 141. p. č

2) Pozd. a básnické: inter ludendum, inter aceipiendum aurum a pod.,
sr. S. 301, 1. P.

8) U pozd. spisovatelů klade se nezřídka ablativ gerund, místo partic.
praes., aby se označila vedlejší okolnost hlavní děj doprovázející, Consules in
gressi hostium fines populando usgue ad urbem pervenerunt (7 populantes).
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za kterým se pohyb děje na př. dormitum eo jdu spat. Zřídka bývá
spojeno s akkusativem předmětu na př. mittere aliguem oracu
lu m consultum otázat se věštírny; nebo s adverbiem: subdole
speculatum mitto.

Totius fere Galliae legati ad Caesarem conveneruní gratu
latum. DivitiácusRomamad senatum venit auxiliumpostula
tum. Philippus Aegis a Pausania, cum Sspectatum ludos iret,
iuxta theutrum occisus est.)

Poznam. 1. Pamatuj ještě: fililam alicui nuptum loco n. do
provdávám dceru za někoho.

„ 2. Místo supina v um užívá se po slovesech pohybu častěji
jinýchvazeb: Legati veneruní, gui (ut) pacem peterent, ad pacem
petendam, pacis petendae causa; též pacem petentes (zřídka peti
turi, v. str. 166. p. č.)

S. 453. Supinum v u (v. Š. 119, P. 2) klade.se jako abl. ome
zovací (S. 282) při substantivech fas a nefas a při adiektivech ho
nestus, turpis, iucundus, facilis, difficilis, incredibilis, mirabilis,
optimus, utilis. V češt. klademe obyč. infinitiv: Difficile est dictu
nesnadno jest říci.

Nejobyčejnější supina V u jsou: auditu, visu, cognitu, dictu,
factu, tnventu, memaraftu.

Ozod optimum factu videbitur, tacies. Ouid est tam iucun
dum cognitu atgue auditu guam sapientibussententis gravi
busgue verbis ornata oratio? Humanus animus cum nullo alio nisi
cum ipso deo, si hoc fas est dict u, comparari potest.

Foznam. 1. Při facilis, difficilis, iucundus bývá častěji ad
s gerundiem: res, facilis, difficilis ad intellegendum; verba ad au
diendum iucunda. Avšak jen perfacile facku, difficile factu, diffi
cile dictu.

2. „Snadno jest poznati věc« Ize vyjádřiti latinsky:
1) res est facilis ad cognoscendum; ' c) facile est rem cognoscere;
h) res est facilis cognitu; d) res facile cognoscitur;

e) rei cognitio facilis est.

O spojkách souřadných.
1. O spojkách slučovacích S. 183, 1, a).

S. 454. Et shoduje se celkem s českým a.
O et spojujícím dva souřadné přívlastky v. Š. 206.m
1) U básníků klade se po slovesech pohybu velmi často infinitiv (účelový).

Nos non venmus ruptae ad litora vertere praedas. Proteus pecus egit altos
sosere montes.

Kořínek, Lat. mluvnice, Il., VIII. vyd. 12
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455.Oue© 4,IspojujeČastodvapojmyvjedencelek:
se sudu dt deuegue, divina humanague, ulíro citrogue, senatus
LODUNSCKÉ1Ohiušius, oro. obtestorgue.

O úne u předložek v. $. 182.
456. Atgue"), ac ——a k fomu, a Spojuje pojmy stejno

rodé nebo různotodé: cura útgue labore, oro atgue obsecro; servi
atouc liberi, honestu atgue inhonesta. Často stupňuje: = a k tomu,
a též, jakož i: res tanta atgue tam atrox; natura loci ac vallo futa
bantyr.

s o Af/oue, et, due =: jako po výrazech stejnosti a podobnostiv. 9.404.
Poznam.1.Afgue,ac klade se připřechodech: Acprimum

(guidem) za prvé. Afgue uf veniamus ad illud. Atgue uť inde oratio
mea proficiscafur. Ac ne guis forte putef a pod.

2. Atgue etiam ba i, ano i (= guin etiam), atgue adeo čili ra
ději (= vel potius).

S. 457. 1. Negue, nec — a ne (aniž) připojuje větu zápornou
k větě jiné.

Opinione vulgi rapimur in errorém nec vera cernimus. Veni
Athénas, negue me guisguam (S. 331) jbi agnovit.

2. Často připojuje se věta záporná k předcházející pomocí
nmeguevero ale ne, negue tamen přece však ne, negue enim (non
enim) neboť ne.

Thrasybulus legem (ulit, ne guis ante actarum rerum accusa
retur neve multaretur: negue vero hanc tantum ferendam cu
ravif, sed etiam, ut valeret, effecit. Alcibiades magnam amicitiam
sibi cum guibusdamregibus Thráciae pepererat: negue tamen
a carifate patriae potuit recedere. Vehementer te adimiror; negue
c nim guisguam te in summa sapientia modestior est.

Poznam. 1. Někdy připojuje protivu pouhé negue = ale nie,
avšak ne, přece však ne. Is (Leotychides) de honore regni cum
Agésildo contendií; negue id, guod petit, consecutus est.

©.Ef (ac) non, et nihil atd. klade se, popírá-li se jednotlivé
slovo důrazně: Constfanter ac non timide (= ac fortiter) pugna
tum est. =

Et (ac) non mívá též význam opravovací = a ne raději, a ne
sníše (též ac non potius). Pluribus verbis ad te scriberem, si res
verba desideraret ac non (ac non potius) pro se ipsa loaueretur.

S. 458. 1. Mnohdy řadí se k sobě věty bez spojek slučovacích,
asyndeticky;tak zejména při živém líčení nebo k vytčení dějů rychle
za sebou idoucích.

1) z ddgne—za k tomu.
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Adsunt, gueruntur Siculi universi. Veni, vidi, vici. Catilina
abiit excessit, evasit erupit. Hoc fac: videbis (též iam, tum videbis)
učiň to a uvidíš (= učiníš-li to, uvidíš).

2. Vyčítá-li se v lat. několik pojmů, řadí se k sobě buď
syndeticky buď polysyndeticky: honores, imperia,
victoriae nebo honores et imperia et victoriae (řidčeji: honores,
imperia victoriaegue).

Poznam. Zřídka bývá asyndeton při dvou pojmech; avšak
vyskýtá se tu z pravidla: a) uvádějí-li se jména dvou konsulů téhož
roku: Cn. Pompeio M. Crasso consulibus (avšak: Pompeio et
Crasso consulibus); b) při protivách: docti indocti, publica privata.

S. 459. 1. Etiam klade se obyč. přeď slovem důrazným; guo
gue klade se vždy za slovem důrazným (čes. také, i). Per se ius est
expciendum et colendum; guodďsi ius, etiam iustitia. Sic religuae
ouogue virtufes per se colendae suní.

2. Etiam mívá často význam stupňovací 7=ano i; guo
gue nemívá ho nikdy. Virtuftem omnes docti atgue sapientes sum
mum, guidam etiam solum bonum esse dixeruní.

3. Etiam může se táhnouti též k celé větě, guogue toliko
k jednotlivému slovu. Fuit etiam disertus(Epaminondas),
ut nemo ei Thebanus par esset eloguentia.

Poznam. 1. Pamatui: etiam nunc ještě nyní, vixdum etiam
sotva ještě, nostrá etiam memorid ještě za naší paměti, audite
etiam slyšte ještě.

2. Pomocí efiam vzmocňuje se komparativ: efiam maior
ještě větší.

3. Místo etiam klade se v prose klass. ef zřídka; nejvíce
před náměstkami ef ego, et hic.) <

S. 460. Ne—guidem = ani popírá důrazně slovo, které se
klade mezi ne a guidem: ne pater guidem illud tentavit; pater ne
ilud guidem tentavit; pater illud ne tentavit guidem.

Poznam, Slovo důrazné může míti před sebou i relativum
nebo si: ne guantum possumus guidem; ne si discessero auidem
(nebo: ne tum guidem, cum discessero).

S. 461. Dvojité spojky slučovací jsou:
et—et i—i, iednak—jednak *)
negue—negue, nec—nec ani—ani

1) U básníků často i před jinými slovy: ttmeo Danaos et dona ferentes.
2) gue — gue jest básnické; v prose (pozd.) spojuje dvě věty relativné

nebo dvě slova, z nichž jedno jest náměstka: guigue — guigue, segue remaue
publicum; zřídka vyskýtá se oue — et: segue et arma.

12*
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et—negue i—i ne, negue—et ani—i (spojují těměř jen věty)
tum—tum, modo—modo tu—tu, brzy—brzy
non modo (non solum, non tantum) — sed etiam (verum

etiam) nejenom (netoliko) — nýbrži
non modo non—sed etiam netoliko ne—nýbrž i: Dolor meus

non modo non minuifur, sed etiam augetur.
non modo non—sed ne guidem netoliko ne—nýbrž ani: Ego

non modo tibi non irascor, sed ne reprehendo guidem factum. tuum.
Poznam. 1. Klade-li se společný přísudek toliko při členu

druhém, klade se v prvém členu pouze non modo. Assentatio non
modo amico, sed ne libero guidem digna esí ani svobodného muže,
neřku-li (ať nedím) přítele.

2. O jiných obratech, kterých užiti možná místo non modo
non — sed etiam, v. S. 379, P.

3. O cum — tum, tam — guam, non tam — guam, non mi
nus — guam, non magis -- guam v. 8. 403. a 8. 405, P. 2.

2. O spojkách rozlučovacích $. 183, 1, b).

S. 462. Aut — nebo a dvojné aut—aut — buďfo—anebo roz
lučují slova nebo věty, jež se navzájem vylučují.

Hic vincendum aut moriendum est (buďto to nebo ono, něco
jiného není možné). Omnia oratori bene sunt dicenda, aut (anebo,
nebo jinak) eloguentfiaenomen relinguendum est; též aut aliter. His
superatis aut (aneb aspoň) zeditu interclusis; též: aut certe, auf
saltem.

S. 463. 1. Vel (imperativ od velle) = nebo, neboli, čili a dvo
jité vel—vel — buď—buď rozlučují slova nebo věty, jež mluvící sice
rozeznává, ale na vůli dává, čemu kdo dáti chce místa. Imperatore
vel (nebo chcete-li, dávám vám na vůli) milife me utimini.

2. Často rozlučují se částicí vel slova, která jsou toliko roz
ličnými výrazy pro jednu a touž věc; v této případnosti mívá vel
význam opravovací = čiliraději, nebo dokonce (též vel po
tius). Oppidum vel urbs. Summum bonum a Virtute profectum vel
in tpsa virtute positum est. Homo minime malus vel potius optimus.

Poznam.1. Vel stupňuje —=i, až i také. Vel famem eť sitim
perfero. Zejména vzmocňuje se jím také superlativ: vel ma
ximus, vel maxime, vel optime asi, snad, i.

2. Vel — již v obratech: vel ex hoc intellegi potesť; vel inde
apparef.
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9. 464. Sive, obyč. sive (seu) potiusmá jako vel, vel po
fius význam opravovací — čili raději: discessus sive potius fuga.

O dvojitém sive — sive v. S. 396, I., P.
S. 465. Príklonné -ve rozlučje slova, na jejichž rozdíle zcela

nic nezáleží: bis ferve dvakráte nebo (až) třikráte; duabus tribusve
horis.“)

3. O spojkách odporovacích $. 183, 1, c).

S, 466. Sed (verum) — avšak, ale, než; po záporu = nýbrž.
Magnus mihi videtfur orator Cicero, sed tamen non summus. Ótii
fructus est non contfentio animi, sed relaxatio.

Poznam Sed (verum) —=než klade se na počátku věty, když
mluvící řeč náhle přerušuje a k něčemu jinému přechází. Sed
haec hactenus než o tom až potud. Seďsatis dictum est de causis;
iam restat, ut etc.

8. 467. 1. Autem— však, ale (bezdůrazné) jest neislabší
částice odporovací. Gyges a nullo videbatur; ipse autem omnia
videbat.

2. Pokračuje se jí u vypravování = pak, i (řec.de“)
Pater Attici, prout ipse amabat litteras, filium erudivit. Erat autem
in puero summa Suavitas oris ac Vocis etc.

8. 468. 1. Vero jest původem svým adverbium = V pravdě,
vskutku, věru, ovšem, zajisté. Iphicrates fuit talis dux, uť cum primis
uetatis suae compararetur. Mulfum vero in bello est versatus etc.

2. Jako spojka odporovací stupňuje stavíc myšlenku
daleko závažnější v protivu k předešlé — mak (však) teprve, pak
(však) dokonce, avšak. Epaminondas exercebatur plurimum CuUr
rendo et luctando. In armis vero plurimnumsíndii consumebaí. —
Haec sunt leviora, illa vero gravia atgue magna.

3. Pamatui: Tum vero (tu dokonce, tu teprve, tu však)
videres. Ouod postguam auditum est, tum vero Úuteprve) in
Sens metus nostris incessit. lam vero, age vero při přecho
dech = již tedy, nuže tedy: Age vero, gualis siť Pompei temperan
fa, considerate!

Poznam. Vero klade se často ve smysle ironickém: essef
vero timendum ne etc. bylo by věru čeho se báti; guasi vero con
silii sit res ac non necesse sit etc. věru jako by rady bylo třeba.
O nisi vero v. S. 398, P.

1D-ve -ve jest básnické.
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$.469.At| nez.naprotitomuuvádíprotivuneočeká
vanou., náhlou. brevis nobisvita data est, at memoriabene ed
ditae vitae sempiterna. — ÓOuofactum est, uť ad Artenuisio diSce
derení et úpod Silamina classem constituerení. At Xerxe< Thermo
pzlis "vpugnatis prolinus ad urbem accessit.

oznam. 1. Ar uvádí často námítku: Af memoria minufur
než (namítne někdo, řekne snad někdo) paměti ubývá.

Podobně ať enim, sed enim — než však (řec. dáAa vdv).
2.0 dř, ut certe, at tamen po si-non, si minus v. $. 399, a).
S. 470. Atgui — «apřece, nicméně však. O rem, inauis, dřici

lem et inexplicabilem: atgui explicanda est (vl. ať gui? expl. cst ale
jak? vždyť atd.).

Poznam. Často v návěsti: Auf hoc aut illud; atgui hoc a.
hoc autem); non igitur illud.

S. 471. 1. Tamen — přece klade se po předcházející větě při
pouštěcí (nebo partic. připouštěcím), v. $. 406; 443, 9, 3, c); 440,
2, c) nebo po předcházející větě hlavní připouštěcího smyslu.
Pausanias accusatus capitis absolvitur; multatur tamen pecunia
(= přece však, ale přece).

2. Často bývá famen = přece však na počátku nové věty bez
předcházející myšlenky připouštěcí, kterážto však ze souvislosti
snadno se dá domysliti. Tarmmennon effigit civium suorum invidiam
(Themistokles, ačkoli tak platné služby vlasti své prokázal).

3. Mocnější jest: seď (verum) tamen ale přece, přece však,
ať tamen než přece.

Poznam. O af tamen po si non, si minus v. S. 399, a).
s. 472. Ouidem—sed=Ssice—avšak. Plurima guidem proferre

possumus, sed modus adhibendus est.
Z pravidla připojujese k slovci guidem náměstka ve slo

vese obsažená: ego guidem n. eguidem, tu guidem, nos guidem, ille
(ili) guidem. Marius manu ille guidem fortissimus, sed ingenio
aspero fuit (nebo pouze: M. manu fortissimus, sed ingenio aspero
fuit).

Sice — avšak jak jinak latinsky, v. S. 403, P. 3.
Poznam. Ouidem (bez následujícího sed) má význam vy

týkací neb omezovací; Čes. ovšem,arci, ano, totiž, alespoň,
co se týče. Často možná je přeložiti příklonným -ť nebo -ž. Aristo
teles guidem diciť. A. arci, totiž, aspoň praví; nebo důrazně: Arist.
praví. Tak zejména při náměstkách: Ista guidem vis est toť jest ra
silí. Catonem guis nostrorum oratorum, gui guidem nunc sunt, legit?
z našich nvnějších řečníkův aspoň.
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9.473. Asyndeton odporovací klade se, aby se protiva tím
důrazněji vyslovila. Celeriter. Caesar consilium dimittit, Liscum
retinef.

Poznam. 1. Často vyskýtá se v lat. asyndeton odporovací
při dvou větách se stejným slovesem přísudkovým, z nichž prvá
jest záporná a druhá tvrdící nebo naopak; v češt. sloveso
v druhé větě obyč. se vypouští. Consulatus Miloni eripi non patest,
vita potest ale ovšem život. Severifatem in senectute probo, acer
bitatem non probo (= non item) nikoli však drsnost.

2. České »nikoli, a nikoli, nikoli však« vyjadřuje se v lat. také
pouhým non. Haec morum vitia suní, non senectutis nikoli, a nikoli,
nikoli však stáří. Ita Helvetios a maioribus suis instifutos esse, uti
obsides uccipere, non dare consueriní.

4. O spojkách odůvodňovacích $. 183, 1, d).

S. 474. 1. Nam, enim — neboť. Decorum ab honesto non potesí
separari; nam et, guod decef, honestum est et, guod honestum est,
decet. Communis utilitatis derelictio contra naturam est; est enim
iniusta.

2. Nam i enimmívajítéž významvysvětlovací = fofiž,
zajisté. Rerum bonarum et malarum tria sunt genera: nam in ani
mis nut in corporibus auf extra esse possuní.

Poznam. 1. K těsnějšímu spojení užívá se namgue m. nam,
efenim m. enim; obyč. ty spojky kladou se na počátku věty.

2. Znamená-li totiž t. c. rozumí se, patrně, překládá se do
lat.: nimirum, scilicet, vidělicet, nempe. Nempe bývá obyč. ve smysluironickém.

3. Asyndeton odůvodňovací: Utendum est aetate, cito pede
labitur aeías.

5. O0spojkách výsledných $. 183, 1, e).

S.475. ltague — a fak, tedy o výsledku skutečném: Phocionem
nemo ausus est liber sepelire. Itague a servis sepulíus est.

S. 476. Igitur — následovně, tedy, podle toho, pročež v logic
kém závěru: E Lacedaemoniis unus, cum Perses hostis in collo
guio dixisset glorians: Solem prae iaculorum multitudine et sagil
tarum non videbitis: In umbra igitur, inguit, pugnabimus.

Silnější nežli igifur jest ergo
8. 477. Proinde — protož, tedy při pobídkác h: Proinde

abite, abeamus.
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Poznam. Sem náleží mimo to: ideo, idčirco, propterea, gua
re, guam ob rem, guapropter, guocirca a i.

O zápornostech.
S.478. Non popírá buďcelou větu buď. jednotlivou část věty.
1. Popírá-li se věta celá, klade se non před přísudkové

sloveso; při časech opsaných před sloveso pomocné. Sapiens mor
tem non timetf. Urbs ab hostibus capta non est.

Poznam. 1. Non klade se na počátku věty se zvláštním dů
razem: Non fuiť Iuppiter metuendus.

Tak zvláště před spojkami jak souřadnými: Non enim, Non
ergo, Non igitur, tak i podřadnými: Non guia, Non si. Non,
si tibi ea res grata fuisset, esset etiam probata. Místo non se spoj
kami souřadnými klade se obyč. negue: Negue vero, Negue tamen,
Negue enim; v. S. 457, 2.

2. O »jak málo!« při zvolání v. Š. 411, P. 4. O »tak málo« v.
S. 370, 1.

2. Popírá-lise jednotlivá část věty, klade se non
před tuto část. Sapiens non mortem timet, sed ignominiam. Non
Sapiens mortem timef, sed stultus. Agesilaus hominis non beatis
simi suspicionem praebebat.

Poznam. 1. Pozoruj rozdíl: facere non possum nemohu to
učiniti a non facere possum mohu toho neučiniti t. i. mohu toho ne
chati. Si dolor deponi potest, etiam non suscipi potest.

2. Non ita multum tecum fuit ne tak mnoho, nehrubě mnoho,
nepříliš mnoho byl s tebou; non ita longa disputatio, non ita multo
post, non ita magnus. Srov. haud Š. násl.

S.479. Haud — ne právě, nehrubě klade se zřídka ke slovesu
(vyjma haud scio an, haud spernendus*), často k adjektivům a ad
verbiím: haud mediocris, haud procul, haud dubie. Velmi zhusta
družívá se k haudďslovce sane neb ifťa:haud sane facilis, haud (non)
ita facilis ne právě snadný.

S. 480. Mocněji nežli non vyřizují zápor slovce nihil nic (S.
234), minime nejméně, nikterak, neguaguam nikterak. Beneficio isto
nihil utor.

S.481.1. Popírá-li se věta celá, bývají v češt. vedle zápor
ného přísudku ještě jiná slovce záporná, jako: nikdo, nic, žádný,
nikdy, nikde a j. V té příčině dostačí v lat. pouze: nemo, rihil, nul

1)Casto u Liv. před slovesy smyslu negat. (abnuo, despero, dubito a pod),
řidčeji u sloves ve smyslu posít. (memoro, sino etc.);
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lus, nunguam, nusguam; částice pak non při slovese přísudkověm
se neklade. Nulla esí laus ibi esse integrum, ubi nemo est, gui aut
possit auf Conefur Corrumpere.

2. Někdy bývá v češt. vedle záporného přísudku více slovcí
záporných; v lat. dostačí však i tu položiti jen jediné slovce zá
porné; místo ostatních položí se neurčité náměstky: guisguam,
ullus, unguam, usguam, guoguam (S. 331). Nemo unguam vidit
nikdo nikdy neviděl; nulla unguam civitas fuit žádné nikdy obce ne
bylo; nemo cuiguam unguam dixit nikdo nikomu nikdy neřekl a pod.

3. Záporná věta připojuje se k jiné větě pomocí negue (8.
457); i vyjadřuje se pak a nikdo ne negue guisguam, a nic ne ne
gue gůuidguam, a žádný ne negue ullus, a nikdy ne negue unguam
atd. (8. 331, 1).

Poznam. Pamatuj ještě:
negue aut—auf a ani—ani: Consfantis est nullo casu peřtur

bari negue aut spe aut metu de suscepta sententia deterreri.
nemo aut—auf ani nikdo—ani (nikdo), ani žádný—ani (žádný),

nihil aut—aut ani nic—ani (nic): Consciorum nemo aut latuit aut
fugit. Nemo aut miles aut egues ad Caesarem transierat. Nihil ho
minem aut admirari aut optare oportet.

O ne aut—aut aby ani—ani v. Š. 369. 2.
S. 482. 1. Sbíhají-li se v lat.dvě zápornostisruší se na

vzájem a způsobují tvrzení tím mocnější (lifotěs): non nescio, non
ignoro dobře vím, non nego připouštím, non neglego inturias me
nechávám bez pokuty, non possum non musím (= facere non pos
sum guin S. 384, 1). Podobně: non inutilis velmi užitečný, non dif
ficilis zcela snadný, non sine cura sevší bedlivostí (srv. Š. 331, P. 1).

Poznam. 1. Pročež i nec... non (vždycky odděleně“) = ef.
Negue haec non eveneruní a to skutečně se přihodilo.

2.0 non... nisi toliko v. S. 398, 2.
3. O rozdíle mezi nemo non a non nemo atd. v. 8. 337, 2.
2. Avšak dvé záporností se neruší, následuje-li po před

cházejícím záporu nec-nec nebo ne-guidem.
Nemonec miles nec egues. Themistoclem non deterruit nec

Miltiadis calamitas nec Arisfidis fuga. Themistoclem illum non de
terruit ne Miltiadis guidem calamitas. Nihil est nec maius nec melius
mundo.

Vedle toho i: nemnoaut—aut, nihil aut—aut S. 481, P.
S. 483. Následují-li po zápornosti dvě slova souřaděná, spo

jují se v lat. pomocí negue neb auf; pomocí ef, gue, atgue spojují se
tehdy, shrnují-li se v jeden pojem.

1) Jem u básn. a pozd. spisovatelův užívá sé nec non m. prostě slučovacího.éť.
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Themistoclem non deterruit Miltiadis calamitas negue (aut,
et) Aristidis fuga. Apud Germanos nemo agri modum certum ne
gue (aut, et) fines habebat proprios. Negat opus esse ratione negue
(aut, et) disputatione. Srov. S. 369, 2.

I. Dodavek stilisticků.
O jméně podstatném.

S. 484. Singulár místo plurálu: a) jmen osobných: civis =
cives, miles — milifes, egues — eguifes, pedes = pedites, Roma
nus = Romani; b) jmen věcných, zejména rostlin, jakož i zvířat:
faba, glande vesci; villa abundat porco, haedo, agno, gallina; in
rosa et viola potare.

S. 485. Plurál misto singuláru: mmanusalicui afferre ruku na
někoho vložiti, gubernacula rei publicae veslo (správa) obce, fun
damenta iacere základ položiti.

Zejména klade se plurál:.
1. aby se naznačilo, že věci náležejí po jedné několika

osobám nebo věcem: animum fratris confirmo, avšak anim os mi
litum confirmo; milites terg a dant (vertunt) domos (8. 293,
P. 2) abeunt.“) Podobně: exifůs bellorum, potestates magistratum,
alfitudines montfium.

2. při abstraktech, aby se označilyjednotlivézpůsoby,
případy nebo projevy, jimiž abstractum se jeví: morfes způsoby
smrti nebo případy úmrtí, insaniae šílené kousky, omnes indignita
fes všeliké potupy, znvidiae projevy nenávisti.

3. udává-li se počasí: nives metelice, chumelenice, imbres
deště, slota, frigora atgue aestus mrazy a parna, grandines kru
pobítí.

4. při iménech látkových, aby se označily jednotlivé
druhy nebo kusy látky: vína vína t. druhy vína, ligna polena, kusy
dříví.

5. při jménech vlastních, aby se označili mužové, kteří
se imenovanému podobají: Non omnes possunt esse Scipiones, ut
triumphos recordentur>)

1) Avšak jen: enimum advertunt, in animo hubent, neguo anímo feruůnt,
bono animo este; nudo corpore puynant; pedem referunt.

2) Užívání mnohočtu konkret. i abstrakt. substantiv je v řeči básn. daleko
rozsáhlejší nežli v prose. Zvláště užívá se u básn, mnohočtu: «) k označení těla
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S.486. Jména osobná misto věcných: Romani bellum ges
seruní cum Cartháginiensibus. Řím vedl válku s Karthaginou. Tak
zejména klade se jméno národa místo jména země; často iméno
země není v lat. obvyklé: per Helvetios, per Ligures, in Bruttiis,
úpud Gallos. (Avšak jen: in Graeciam, per Italiam).

S. 487. Jména srostitá místo odtažitých, zvláště udává-li se
věk, nebo udává-li se doba dle úřadování konsulů, praetorův
a pod.: Čato puer, senex = in pueritia, in senectute; a puero (a pu
éris) = a pueritia; Cicero consul ==in consulatu suo, Cicerone con
sule, post Čiceronem consulem, post ie praetorem.

Poznam. 1. Místo českých jmen odtažitých kladou se často
v lat. jména srostitá v plur.: mores (boni, mali) život, povaha, con
silia et facta smýšlení a jednání, sacra (religiones) bohoslužba,
leges ústava, iudicia soudnictví.

2. Jak v češt., tak i v lat. kladou se abstracta ve smysie
hromadném místo jmen srostitých v plurále: iuventus==tuven
nes, nobilitas = nobiles, posteritas = posteri, coniuratio = coniurati.

S.488. Animus, corpus (0 několika osobách animi, corpora
5. 485, 1) a jiná substantiva kladou se vlat., aby se určitěji vytkla
ta stránka osoby, jíž se děj přede vším dotýká; v češt. klademe
pouhou náměstku nebo pouhé jméno osobné: animum excolere
vzdělávati se, animos miliftumconfirmare vojíny povzbuditi; corpus
curare hověti sobě (údům), corpus lavare koupati se, corpora adu
lescentium firmare otužovati mládež; totius Galliae animi a me
avertuniur veškera Gallieode mne se odvrací; Pompei volunía
tem a me alienavitodcizilmi Pompeja; Gallicopias (castra)

cum Hannibale coniunxeruní spojili se s Hannibalem.. 469. Česká substantiva nahrazují se v lat. často větami
vedlejšími: tak zejména: S

1. větami tázacími: dic, guid sentias pověz své mínění
(sr. $. 220, a), P.); exposuit, guid fieri vellet vyložil svou vůli;
guanta vis amicitiae sit, guantum boni sit in amicitia, ex hoc intel
legi potest velikou důležitost, velikou cenu přátelství lze poznati
z toho.

2. větami vztažnými: aguod sibi (animo) proposuerat,
útodď voluit, assecutus est došel svého účelu, cíle; ea, auae polli
citus est, praestitit splnil svůj slib; guadegesta sunt události; Ruic
gui Suúccessit jeho nástupce; gui mea legunt, gui me «audiuní, is a

a jeho částí corpore Phočthontis tumulo dumt mrtvolu; pod ora, colla, terga;
b) k označení náčiní a oděvu: tela, currus, renictus: c) k oznacení velikosti, vé
Jebnosti, neobyčejnosti předmětů: Priemi regnír, aeguora, templa.
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guo accusatus sum, defensus sum moji čtenáři, moji posluchači,
můj žalobce, obhájce.

Poznam. 1. Naproti tomu znamenají substantiva v for (sor)
osobu zaměstnávající se stále nebo z povolání činností nějakou:
orator, cccusator, defensor (S. 186, 1, P. 4). o

2. Jindy znamenají substantiva V for činnost, kterou se někdo
proslavil: Romulus, conditor urbis; Fabius, patriae conservator;
ale též: Fabius, is gui patriam. conservavit; P. Africanus, is aui
Cartháginem delevít.

S.490. Res zastupuje rozličná česká substantiva, jako: okol
nost, případnost, událost, záležitost, skutek, podnik, příčina, důvod
a j. Zvláště pamatuji:resmilitarisvojenstvíres| familiarisjměnídomácí,
res nauticae námořnictví statek
res frumentaria obilí. Špíže res domesticae domácnost

| res Persicae perské dějiny.
8. 491. Substantiva v lat. se nevyjadřují: suní, gui dicant

(lidé); misit, gui nuntiarent (posly).
Tak zejménapři náměstkách středního rodu

substantiva: výrok, pravda, myšlenka, zásada, tvrzení, přesvěd
čení, návrh, cíl a j.: illud constat, hoc teneo, idem segui, illud Solonis
(S. 322, P. 2); haec omnia in Pompeio sunt všecky tyto vlastnosti.

Poznam. České »cit pro něco, smysl pro něco, láska k ně
čemua pod.«bývá často obsaženov subjektivném významu,
který některá latinská abstracta mají vedle významu objektivného:
veritas cit pro pravdu, pravdomluvnost, nestrannost
libertas smysl pro svobodu, láska k svobodě
officium cit pro povinnost, věrné plnění povinností, svědomitost
pudor cit pro Čest
gloria žádost slávy, honosivost, vychloubavost
scelus nešlechetnost. nepravost
vita živobytí, způsob Života, životní povolání.

S. 492. Zosobnění (personificatio). Latiník nerad přičítá čin
nosti nebo vlastnosti, toliko osobám příslušné, pojmům abstraktnym
nebo věcem neživotným; proto se nekladou v lat. jména věcná za
podmět činný, nýbrž užije se raději vazby passivné nebo jiných
obratův (srv. 8. 341, P. 1). Dei sapientiů mundus regitur moudrost
boží spravuje svět. Caesaris virtute Gallia perdomita est; nebo
Caesar virtute sua Galliam perdomuit. Hic liber est (= hoc libro
úgitur) de senectute.

Poznam. 1. Naproti tomu bývá zosobnění i vlat. v řečipo
vznesené: tak praví Čicero: Caesaris incredibilis ef divina
Virtus Antónil impetus crudeles ac furibundos retardavít.
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2. Obvyklé jest zosobnění v obratech: proverbium moneft,
lex iubet, necessitas cogit, tempus anni (temporis exiguitas, ordo
miliťaris) postulat, mulíae res hortantur, antiguitas (starověk)
multis in rebuserravíl.

O jméně přídavném.

S. 493. Zpodstatňování adjektiv (participií) má místo:
1.v rodě mužském číslamnožného; Vjednotnémčísle

přistupuje k adjektivu podstatné vir, homo a pod.: fortes, ale vir
fortis; docti, ale homo doctůs; Romani, ale homo Romanus, homo
vere Romanus (pravý Říman).

Poznam. V jednočtu rodu mužs. kladou se adjektiva
(participia) substantivně zřídka, a to jen v pádech nepřímých,
zvláště při protivách. Parcifur inermi. Plaurimum interest inter
doctum et rudem. Erranti viam monstrare. (Avšak: is gui erraf).

2. v rodě střednímu, a to: a) v nom. a akkus. sing. na
označení vědeckého pojmu abstraktného: bonum dobré, dobro,
malum zlé, zlo, honestum počestné, počestnost, utile užitečné a pod.;
b) v nom. a akkus. plur.: omnia všecko n. všechny věci, mulfa, haec,
utilia, honesta, pulchra atd. V pádech nepřímých užívá se za pří
činou zřetelnosti obyč. opisu pomocí substantiva res: omnia, avšak
inopia omnium rerum; turpia fugere, avšak abhorrere a rebus túr
pibus. Podobně ria, ale duae res; hoc dico, ale de hac re atd.

Poznam.1. Jednočtu rodu středního užívá se sub
stantivně také v genitivě, zejména v genit. partitivném: guidguid
novi, nihil novi ($. 259, P. 2); pak v některých rčeních s předložkou:
de medio tollere se světa sprovoditi, in fufo, in occulto esse býti
v bezpečí, ve skrytě, in publicum prodire vystupovati na veřejnost,
in unum cogere sehnati na jedno místo, in publico u veřejnosti.

2. Některá adiektiva a participia střed. rodu nabyla úplně
významu substantivného: bonum, malum, commodum, insigne
(odznak), extremum (konec), praeceptum, peccatum. Srov. S. 210.)

S. 494. Česká adjektiva přívlastková nahrazují se:
1. substantivemv genitivě: studialitterarum za

městnánívědecké,praeceptaphilosophiae (philosopho
ru m) náuky filosofické; jiné příkl. v S.209, 1.

2. substantivem s předložkou: vřr fortis et cum au
ctoritate statečnýa vážený,morscum gloria (sine glo
ria) slavná (neslavná); srov. S. 318, 1, b).

1) Básn. a v pozd. prose: dmmensum locť, avia itinerum, incerta bellš; viz
str. 45. p. č.
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3. substantivem souřadně přidruženým, že máme pak
v lat. dvě substantiva souřadná spojená spojkami ef, gue, utgue:
substantivné hendiadys (*v dix Ovočv)ý:Fides ataue amicitia věrné
přátelství, consuetfudo ac vita obvyklé živobytí; gloria belli atgue
fortitudinis sláva vojenské udatnosti, usus ac disciplina vojenská
zkušenost, ardor ef impetus prudký útok, lifferae ac monumenta
písemné památky, operu et artificia umělecká díla, Persurum do
minatio et periculum nebezpečné panství.

4, abstraktným substantivem,je-li na českémadiektivé
důraz: atrocitas poenae krutý trest, novifas ret neslýchaná věc.
diuturnitas belli dlouhá válka, iniguitas loci nepříznivá poloha, ferm
porum iniguitas nepříznivé poměry, magnitudo silvarum. rozsáhlé
lesy, acies oculorum ostrý pohled.

Poznam. 1.Adiektiva nahrazují se též opisen pomocí ple
nus, expers, inops, vacuus nebo jinými obraty: officii plenus svědo
mitý, docírinue expers nevzdělaný, curis vacuus bezstarostný; guae
sanari, ferri non possunt nevylečitelné, nesnesitelné.

2. Adjektiva v dlis a bilis (S. 188, 5), jichžto se latině nedo
stává, nahrazujíse často participii perf. pass., zejména
složenými se zápornou předponou in: conspectus viditelný inviolatus
neporušitelný, invictus nepřemožitelný.

S. 495. Magnus (tantus) zastupuje rozličná česká adjektiva:
silný (vox; magna voce hlasitě), dlouhý (iter), stkvělý (praemium),
prudký (impetus), bohatý (praeda), těžký (clades), vroucí (desido
rium), důležitý (res, causa; též gravis), pádný (argumentum), na
léhavý (preces), hluboký (scientia, dolor) a i.

Podobně summus: svrchovaný (audacia, periculum), nejtužší
(labor), nejhroznější (cruciatus), náramný (copia), jistý (spes),
všeobecný (consensio) a i.

S. 496. Adjektiva v lat. se nevyjadřují, isou-li obsažena již
ve jméně podstatném: gaudiunv vnitřní radost, naproti tomu: lae
titia (vnější) radost; doctrina theoretické vědění, naproti tomu:
prudentia, usus praktický rozum, praktická zkušenost.

Podobně: splendor vnější lesk, voluptas smyslná rozkoš,
ouaestus hmotný zisk, occasio vhodná příležitost, ingenium přiro
zené nadání, elegantia jemný vkus, farma dobrá pověst a i.

S. 497. Zosobňování. Z příčiny v SŠ.492. uvedené vyskýtá se
v lat. zřídka spojení takové jako ignava proditio zbabělá zradu.
místo toho užije se raději: a) opisu pomocí plenus (srv. $. 494.
P. 1): proditio ignaviae plena; podob. liber doctrinae plenus učená
kniha, consilium plenum sceleris et audacine záměr zločinný a od
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vážný; b) dvou souřadných substantiv (hendiadys;
S. 494, 3): proditio atgue ignavia zbabělá zrada, moderatio et sa
pientiua moudrá umírněnost, ratio afgue ordo rozumný pořádek,
femeritas et casus slepá náhoda.

Poznam. Přes to čteme u Čicerona: caeca cupiditas, grata
memoria, fortes sententiáé, consiium prudens, oratio erudita a pod.

S. 498. Komparativ a superlativ. 1. Přirovnávají-li se jen
dvě osoby nebo věci mezi sebou, klade se v lat. vždycky k o m
parativ. Italia inferior—-superior. I. dolní—horní, Gallia cite
rior—ulterior G. přední—zadní, pars prior—posterior (n. altera)
část prvá— druhá. Duas «ate accepi epistulas; respondebo igitur
Drius priori.

2. Kom parativ klade se ve smysle českého positivu se
slovci příliš, poněkud, trochu a Superlativ ve smysle českého
rositivu se slovci velmí, fuze, nanejvýš, nad míru, náramně.
Superlativ takový znamená velmi vysoký stupeň vlastnosti a
slove také jinak elafivus. Themistocles liberius vivebat žil příliš
volně, vl. volněji (roz. než se slušelo), Dux fortissimus velmi
udatný vůdce. ,

Poznam. Někdy stačí pouhý positiv, kde my klademe
příliš: angustos fines habere příliš úzké území míti, lente agere
příliš zdlouhavě jednati, longum est bylo by příliš obšírno, ne lon
£us sim.

3. Vzmocňování komparativu: «) multomaior
S. 284, 1; 5) etiam maior 5. 459, P. ?.

Vzmocňování superlativu: a) longemaximus8.
284, P. 1: b) vel maximus SŠ.463, P. 1; c) guam maximis (potuit)
itineribus S. 403. P. 1.

O příslovci.

S. 499. Latinské adverbium vyjadřuje se v češt. adjektivem,
které se klade jako přívlastek substantivného pojmu obsaženého
v lat. slovese: bene sperare dobrou naději míti, bene praecipere
dobré naučení dávati, liberaliter polliceri laskavé přípovědi činiti,
largiter posse velikou moc míti (mnoho platiti).

S. 500. Latinské adverbiuin obsahuje úsudek o ději určitým
slovesem vysloveném. Iniuste Athěnienses Socratem damnave
runí = iniuste fecerunt guod (Š. 387, 3, b).

Podobně: inigue comparo nespravedlivo jest, přirovnávám-li;
male reprehendunt činí špatně, když kárají; insipienfer sperať po
šetilé jest, kdvž doufá; zon recle túcuit neučinil dobře, že mlčel.
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S. 501. Česká adverbia nahrazují sev lat.:
I.slovesem přiřaděným souřadně pomocíspo

jek ef, gue, utaue (verbálné hendiadys): orare atgue obsecrare
(s alliterací) snažně prositi“), poscere et flagitare důtklivě žádati,
consulere ef prospicere pečlivě se starati, confendere et laborare
všemožně usilovati, exstfinguere et delere z kořen vyhladiti, fun
dere ac fugare (s alliterací) úplně potříti.

2. složenými slovesy: pernosceredůkladněseznati,
pervenire šťastně se dostati, perdomare úplně podrobiti, devincere
na hlavu poraziti, exaudire zřetelně slyšeti, edicere veřejně vyhlá
siti, surripere podtají odníti.

3.určitými slovesy (8 infin.)v. $. 418,P. 2.
Poznam. O tom, kterak se vyjádří latinsky české »asi, snad«,

v. S. 359, P.
$. 902. Adverbiálné výrazy: jen, ješťě, teprve, již, totiž,

vskutku a pod. v lat. se nevyjadřují, rozumějí-li se ze souvislosti:
jen: unus, pauci, semel jen jeden, jen málokdo, jen jednou;

mediocris, parvus, brevis jen prostřední atd.; hoc dico, tantum
dico jen tolik; ita jen tak (potud), jen tenkráte (s násl. uf n. si);

ještě: eodem die rediit ještě téhož dne; resfat zbývá ještě;
vřvuní jsou ještě na Živu; magnum spatium absuní jsou ještě da
leko* pecuniam nemo Sapiens concupivit ještě žádný mudřec;

již: deeem úannos již po deset let; uf Supra diximus již
svrchu; mortfui suní již zemřeli; Caesar inveniebat ex captivis ex
spectari a Nerviis Aduatucorum copias atgue esse in itinere a že
už jsou na pochodě; ii Helvetiorum, gui flumen transierant (již
přešli), suis, gui in altera ripa erant (ještě byli), auxilium ferre non
potueruní;

totiž (při apposici a větách appositivných): suřimus Roma
norum orator, Cicero Cicero totiž (nebo Ciceronem dico); Helvetii
nihilo minus id, guod constituerant, facere conantur, uť e finbus suis
exeaní aby se totiž vystěhovali;

vskutku: guae fore Suspicatus erat, facta Šunítvskutku se
stalo; tak zejména při uf est: guamvis ille felix sit, ut (sicut) est.

(O0 »příliš« v. $. 498, 2, P.).
Poznam. Často bývá adverbium obsaženo ve spojce: e/ = a

vskutku,a to; gue = a zkrátka, a vůbec; gue, atgue = a tak, a tím aj.
Habita indici fides, et cernebantur ignes a vskutku bylo vi

děti strážné ohně.

1) též: omnibus precibus orare, etiam atgue etiam orare.
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Me ipse consolor et maxime illo solatio a to hlavně onou útě
chou; sloveso při tom často se opakuje: Moritur Ouinctius et mo
ritur repentino a to náhle. Regnat et ita regnat ut etc. O ef guidem,
et is (isgue, atgue is) v. S. 323, 2.

Ab eisdem nostra consilia guaegue in castris gerantur, host
bus enuntiari a vůbec (zkrátka) co v táboře se děje.

Incitato eguo se hostibus obtulit atgue interfectus est a tak
byl zabit.

O předložkách.

S. 503. Výrazy předložkové nahrazují se v lat..
1. adjektivem nebo genitivem substantiva:bellum

servile, sociale, lugurtfhinum válkas otroky,se spo
jenci (spojenecká), s Jugurthou (jugurthská), fransitus Alpium
přechod přes Alpy; jiné příklady v S. 250, 2 a 318. P.

2. vazbamiparticipiálnými; v. 8. 439,3, P. 2. a 3.; 8.
440, 3, c) a P. 2 a 3.; 8. 442; 8. 445; S, 446 a násl.

3. větou vedlejší (akkusativem c. inf.): guadecumita sint
pročež, guae si ifa sunt v této případností, dum haec geruníur mezi
tím; postíguam rediif po svém návratě, cum rediret na zpáteční
cestě; non dubitavi, guin hoc ita esset nepochyboval jsem o tom;
ne hoc facerel, impeditus esť bylo mu V tom Zabráněno; rem ia
esse ei persuasi přesvědčil jsem ho o tom; si guaerimus, guae causa

pro potrestání a pod.
4. často i větou hlavní (s násled. akkus. c. inf.): Xenophon

narrat dle vypravování X-—ova,alia fama est dle jiné pověsti, alii
traduní dle jiné zprávy, nonnulli ferunt dle*něktérých a pod. (srv.
S. 425, 6; $. 431, 4).

S. 504. 1. Předložka v fat. před přístavkou zpravidla se vy
pouští: cum duobus ducibus de imperio in Italia decerlatum est,
Pyrrhoet Hannibale.

2. Předložka in před relativem obyčejně se vypouští, před
chází-li při demonstrativu: Cimon incidit in eandem invidiam,
Guam pater suus.

O slovosledu.

S. 505. Pravidelný slovosled řídí se v lat. těmito hlav
ními pravidly:

1. Podměť se svým určením zaujímá ve větě místo přvní.

Kořínek, Lat. mluvnice, II., VII vyd. 13
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2. Přísudek zaujímá ve větě místo poslední; určení pří
sudková kladou se před přísudkem, a klade se přísudku blíže
určení důležitější (nejblíže tedy předmět v akkus., dále předmět
v dat., ještě dále příslovečné určení a pod.).

3. Vztažná náměstka nebo spojka, kterou se uvozuje věta ve
dlejší,klade se na počátku věty vedlejší.

Omnis civitas Helvetia in guattuor pagos divisa est. Helvetii
per angustias et fines Séguanorum suas copias traduxerant. Cae
sar Dumnorigi custodes ponit, ut, guid agat, guibuscum loguatur,
Scire possíl.

S. 506. 1. Úchylky od pravidelného slovosledu povstávají
tím, že některé slovo ve větě s obzvláštním důrazem se pronáší,
což zejména bývá při protivách. Slovo zdůrazněné zaujímá totiž
ve větě místo jiné, nežli by mu dle pravidelného slovosledu nále
želo; tak přísudekmísto prvé; podmětmísto poslední; určení
přísudkovébuď místo prvé buď poslední; před relativum
nebo spojku položeno slovo neb i více slov a pod.

Consueveruní di immortfales malis infterdum diuturniorem
impunitatem concedere. Apud Helvetios longe nobilissimus fuií et
ditissimus Orgetorix. Id responsum guo valeref, nemo intellegedat.

2. Na počátku věty kladou se slova, kterými se uka
zuje k větě předcházející. Tak končí se kap. 4. prvé knihy Caesa
rových Zápisků o válce gal. smrtí Orgetorigovou; kap. 5. začíná
se slovy: Posf eius mortem nihilo minus Helvetiiid, guod
constitueraní, facere conanfur. Srov. poslední příklad v odstavci
předch.

Sem náleží spojovací demonstrativum (8. 323, 4) a spojovací
relativum (S. 328).

S. 507. K důraznému vytčení protiv užívá se zejména:
1. chiasmu; chiasmus zakládá se na tom, že se slova řadí

křížem v podobě řeckého písmene %.

Voluptas expetenda, Ratio nostra consentií,
X X

fugiendus dolor. pugnat oratio.

2. anafory; anafora jest opakem chiasmu a zakládá se na tom,
že se slova řadí týmž slovosledem; na počátku mnohdy totéž
slovo se opakuje.

Defendi multos, laesi neminem. Ausi sunt hostes transire la
tissimum flumen, ascendere altissimas ripas, subire iniguissimum
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locum. Sed pleni omnes sunt libri, plenae sapientium vocés, plena
exemplorum vetustas.

Často bývají chiasmus a anafora spojeny. Animus me
minit praeteritorum, praesentia cernit (chiasmus), futura providet
(anafora).

3. parataxe; parataxe zakládá se na tom, že se řadí k sobě
slova označující pojmy rovné, příbuzné nebo protivné. Tak praví
Čicero v úvodě k Laeliovi: Uf ad senem senex de senectute, sic
hoc libro ad amicum amicissimus de amicitia scripsi.

Zvláště rády řadí se k sobě náměstky; v té případnosti
bývá parataxe často spojena s alliterací. Non mea me voluntas pro
hibuit. Legati haec se ad suos relaturos dixerunt. Ouocungue aspe
xisti, tuae tibí occurruní iniuriae. Ad hoc nos studium contulimus.

4. hyperbatu; hyperbaton (fraiectio verborum, přesmyknutí)
zakládá se na tom, že se mezi slova k sobě náležející jiná slova
vkládají.

Brevis (a natura vita data esť. Oui adipisci veram gloriam
volet, iustitiae fungatur officiis. Aristoteles mundum ipsum deum
dicit esse. Si guid est in me ingenii. Tum est Čuto locutus. Nam
mores et instituta vitae nos profecto et melius tuemur et lautius.

Zvláštěčastovkládajíse přívlastkové genitivy a
předložkové pády mezi dvě slova k soběnáležející: ante
urbis portas, praeclarae Hannibalis in Italia victoriae (srv. S. 250,
Z, P. 2; 8. 318, 2) ").

O větosledu.

S. 508. Pravidelný větosled řídí se těmito hlavnímipra
vidly:

1. Věty vedlejší předcházejípřed určitým slovesem věty
hlavní (nadřízené), předcházejí-li co do času nebo co do smyslu.

Tak předcházejí obyčejně věty podmínečné,připouštěcí,
přirovnávací, příčinné a Časové.

Následují obyčejněvěty nepřímotázací, jakož i věty
spojkové s uf, ne, guo, guominus, guin.

2. Věty vztažné připojují se k tomu slovu, ke kterému
se relativum vztahuje.

1; Mluva básnická požívá, co se týče slovosledu, veliké volnosti; zejména
hyperbata jsou v ní velmí častá.

13*
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Úchylky ad pravidelného větosledu (jako od pravid. slo
vosledu) povstávají tím, že se věta s obzvláštním důrazem pronáší
a Zaujímá proto místo jiné, nežli by jí dle pravidelného větosledu
náleželo.

S. 509. Zvláštnosti latinského větosledu.
1.Krátkávěta hlavní vkládáse do větyvedlejší.Ora

tor metuo ne languescaít senéctute. Obávám se, aby řečník neocha
boval stářím. /psi animi, magnií refert, guali in corpore locati sint.
Velice na tom záleží, v jakém těle duch sám jest umíštěn.

2. Dvě věty vedlejší následujíbezprostředněza sebou
dle vzorce a b A (A znamená větu hlavní, a d věty vedlejší na hlavní
závislé; b s A činí celek, jemuž jest a podřaděno, srv. $. 206; S.
327; $. 441). Cur noliní, etiamsi tacent, satis dicunt. Byť i mlčeli
(i mnlčíce),dosti na jevo dávají, proč nechtí. Ubi redieris, si postu
labis, librum tibi dabo. Jakmile se navrátíš, dám ti knihu, budeš-li
jí žádati.

3. Dvě věty vedlejší následujíbezprostředněza sebou
dle vzorce « a A (e znamená větu vedlejší na a závislou č. větu
vedlejší druhého řádu). Oualis esset natura montis, gui cognosce
rent, Caesar misit. Čaesar poslal lidi, aby vyzvěděli, jaká by byla
přirozená povaha hory.

O tom, kterak věty vedlejší (accus. c. inf., ablat. absol.) splý
vají s větou relativnou v jednotu větnou, v. $. 329.

Poznam. Věty vedlejší lze spojiti jen tehdy spojkami, jsou-li
souřaděny. Postridie eius diei, guod omnino biduum supere
rat, cum exercitui frumenium metiri oporteret, et guod Bibracte
non amplius milibus*passuum duodeviginti aberut, rei frumentariae
prospiciendum existimavit. Srov. 8. 327.

4.,Společný podmět nebo předmět věty hlavnía
vedlejší kKladese před větu vedlejší. Haedui cum se defendere non
possent, legatos ad Caesarem mittunt. Ježto se Haeduové brániti
nemohli, vyšlou atd. Déěmosthenem guamaguam omnes suní admi
rati, tamen nemo assecutus esf. Ačkoli Demosthenovi všichni se
obdivovali, přec ho nikdo nedostihl.

5, Rovněž klade se před větu vedlejší:
a) podmětvěty hlavní, je-li zároveňpředmětemvěty

vediejší; v tom případě vyjadřuje se předmět ve větě vedlejší ná
městkou;

b)předmětvěty hlavní, je-lizároveňpodmětemvěty
vedlejší.
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a) Caesar cum ei nuntiatum esset (= nebo Caesari cum nun
tatum esset) Helvetios per provinciam iter facere conari, maturat
ab urbe proficisci. Když Caesarovi bylo oznámeno atd. b) Lycůr
gum, cum templum Apollinis intrasset, Pýthia his verbis allocuta
est. Když Lykurg vstoupil do chrámu atd. a) i b) Cn. Pompeius
Crétensibus, cum ad eum usgue in Pamphyliam legatos misissent,
spem deditionis non ademit. Když Kreťané k Pompeioví vyslance
poslali, neodňal jim naděje.

6. Podobně kladou se spojky k hlavní větě náležejícírády
před spojky uvozující větu vedlejší: sed cum (nebo cum autem),
nam cum (n. cum enim), itague cum (n. cum igitur), nam si, sed si,
itague si; tamen cum, tamen uí atd.

S. 510.Latina libuje si velice v souvětích podřadných
(periodách). V latinské periodě dbáti jest toho, aby věty ved
lejší s vazbami infinitivnými a participiálnými náležitě se stří
daly. Galii multis vulneribusacceptis nulla munitione perrupta, cum
lux appeteret, veriti, ne circumvenirentur, se ad suos receperuní.

V češt. můžeme buď periodologické složení latinské věty
pokud možná naDodobiti; Gallovéveliké ztráty utrpěvše a ni
žádné hradby neprorazivše, když se rozednívalo, ze strachu, aby
nebyli zaskočeni, ke svým se uchýlili; anebo překládajíce volněji
věty vedlejší nebo participia roz vésti ve věty souřadné s pří
slušnými spojkami souřadnými: Gallové utrpěli sice veliké ztráty,
ale přece neprorazili nižádné hradby. Již se rozednívalo; i bylo se
čeho obávati, že budou zaskočeni; pročež se ke svým uchýlili.

ll. Dodavek metrický.
O časomíře O době základní. O slabikách krátkých a dlouhých.

S. 51. 1. Způsob umělého básnění latinského byl časoměrný.
Časomíra (guantfifas) zakládá se na čase, ve kterém slabiky

slov se vyslovují. Čas, ve kterém slabiky se vyslovují, měří se
dobou základní. Doba základní (mora) jest doba, které vyžaduje
pronesení slabiky krátké: ěf, guě, něc. Ježto slabiku dlouhou pro
nášíme asi dvakrát tak dlouho jako slabiku krátkou, má slabika
dlouhá dvě doby základní: nón = něgučě.

2. O míře slabik vůbec v. S. 6. K tomu jest dodati, že v bá
snictví jsou polohou dlouhé i ty slabiky, které jsou zakončeny to
liko jednou prostou souhláskou, začíná-li se souhláskou slovo ná
sledující: laetusčecini.
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© stopách. O přízvuku rhythmickém. O thesi a arsi. O katalexi.

S. 512. 1. Skupina slabik přízvukem rhythmickým vcelek
spojených slove řakí n. sfopa.

Rhythmický přízvuk (ictus) zakládá se na tom, že se určitá
slabika ve stopě pronáší větším důrazem nežli ostatní; označuje
se znamením “: óimnia.

Poznam. Přízvuk rhythmický nebývá zhusta ve shodě s pří
zvukem slovním ($. 7): hominés (přízv. rhythm.) a hómines (přízv.
slovní). V latinském (též českém) básnictví časoměrném přihlíží
se toliko k přízvuku rhythm.; přízvuk slovní se při tom zanedbává.

2. Přízvukem rhythmickým rozpadá se každá stopa na čásť
přízvučnoů n. thesi a na část nepřízvučnou n. arsi: 6- jest thesis,
-mnia arsis.

Poznam. Thesis (dopad, klad) slove část přízvučná proto, že
při taktování označovala se dopadnutím nohy nebo pohybem ruky
dolů; arsis (dvih) část nepřízvučná proto, že při taktování označo
vala se vyzdvinnutím nohy nebo pohybem ruky vzhůru. Avšak
často berou se terminy ty nesprávně ve významu opačném.

3. Neidůležitější stopy jsou:
a) čtyřdobé, v nichž jest poměr these k arsi 1:1.

——© dactylus: ómnia
v © -Eanapaestus: hominés.

Zastupovatije můžesponděus + —=> nebo —-=
< — — mnáfres.

b) trojdobé, vnichž jest poměr these k arsi 2:1.
-© trochaeus (choréus): ménsa
v —iambus: poténs.

Zastupovatije můžetribrachys 4 < 7 neboM = dominus.
c) šestidobé, v nichž jest poměr these k arsi rovněž2:1.

tb— < © ionicus a malore: pérlégerat
—— —— jonicus a minore: aduléscéns.

Stopy, v nichž jest poměr these k arsi 1:1, náležejí ke vévos
tgov,a Stopy, v nichž jest poměr these k arsi 2:1, ke pěvosdira
GL0V.

Dle polohy these a arse rozeznáváme stopy sestupné a vze
stupné na př. — < < a — © —*nebo < Av —.

4. Často nebývá doba ve stopě vyplněna příslušnou slabikou;
úkaz ten slove xard4nEw(0d xarakývo přestávám), a stopy neúplné
slovou katalekfické.
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Avšak stopy katalektické jsou jen zdánlivě neúplné. Jest
totiž prázdnou dobu buď nahraditi pausou, která se označuje zna
mením A, začátečním písmenem slova Aeřuu«,a může býti jedno
dobá a, dvoudobá = atd.; buď prodloužením these na trojdobou —
atd.; prodloužení takové slove zovy.

O řadách rhythmických: o členu (kólu), periodě a metru, o verši a strofě.

S. 513. 1. Stopy pojí se v řady rhythmické. Nejmenší řada
rhythmická jest člen (xeě4ov).Člen jest řada dvou nebo více stop
spojených jedním hlavním přízvukem rhythmickým (značka “),
ne delší 16 dob V ydvos i6ov, 18 dob V vévos AixAúGtov.

2. Podle počtu stop, z nichž se člen skládá, nazývá se di
podie (dvoustopi), tripodie (trojstopí) atd.

Při iambech, trochejích a anapaestech dipodie slove také
metrum, 2 dipodie = dimeftr, 3 dipodie -= frimefr atd.

Při daktylech a ionicích platí již každá jednotlivá stopa za
metrum, pročež zde dipodie — dimefr, tripodie = frimetr atd.

3. Tvarem stop dělí se členy v akatalektické, jichž stopy
jsou úplné, a katfalektické, jichž stopa některá jest neúplná, tedy
buď s pausou nebo S zový(Š. 512, 4); uvnitř členu přípustna jest jen
tovíj. Lze také mluviti o členech dikatalektických, které mají kata
lexi ve dvou stopách.
(= —S —S > tetrapodie = dimetr trochej. akatal.

= S V L dimetrtrochej.katal.(arse3. stopypotlačena)
(< —< ©. 5. = A dimetr troch. dikatal. (arse 3. a 4.

stopy potlačena)
fw> = = S3 hexapodie= trimetr
3 iamb. akatal. ©
(S 5 y— = J= V- LR- A trimetr iamb. katal.

(arse 6. stopy potlačena)Ab—ee—m—vo tetrapodie=tetrametrdaktyl.akatal.
4m —v — —= tetrametr daktyl. katal. a pod.

4. Podle druhu stop, z nichž členy se skládají, rozeznáváme
členy prosté, které se skládají ze stop téhož druhu (na př. ze sa
mých daktylův), a smíšené, v nichž jsou stopy jednoho druhu pro
míšeny stopami jiného druhu (na př. trocheje promíšeny daktyly
nebo iamby promíšeny anapaesty). Smíšené členy slovou také lo
gaoedické.
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Prosté jsou všechny členy nahoře uvedené.
Smíšené jsou členy:

—© — —V logaoedická tripodie akatal.
=- —v —v —a. logaoed. tetrapodie katal.
wZ v — v — > V- logaoed. pentapodie akatal. a pod.

8. 514. 1. Člen jest buď samostatnou řadou rhythmickou,
jako jest iambický trimetr, nebo pojí se několik členů ve vyšší samo
statné celky rhythmické, které se nazývají periody; tak jest na př.
hexametr perioda skládající se ze dvou členů, dvou daktyls. tri
podií akatal.; pentametr perioda skládající se rovněž ze dvou
členů, dvou daktýls. tripodií katal.

2. Členy, které jsou samostatnými řadami rhythmickými,
a periody mají společný název mefrum (v jiném smysle nežli v 8.
513, 2).

3. Podle druhu stop, z nichž členy meter jsou složeny, ro
zeznávají se tyto druhy meter:

a) Metra, jejichž členy složeny jsou ze stop téhož druhu (na
př. ze samých daktylů), slovou prostá; metra prostá jsou daktyl
ská, iambická, trochejská atd.

b) Metra, jejichž některé členy složeny isou ze stop druhu
jednoho (na př. z daktylů), jiné ze stop druhu jiného (na př. z iambů),
slovou složená, |

c) Metra, jichž každý jednotlivý člen složen jest ze stop růz
ných druhů (na př. z daktylů a trochejů, členy logaoedické $. 513,
4) slovou smíšená n. logaoedická.
A —m —| -5 —V —— metrum. prosté (2 členy

daktyl.)
A —V —A | w-b v— — v — m. Aožené (1 člen dakt.,

í 1 iamb.)
Pr — —A | Z —V —A m. smíšené (2 členy smíšené).

$. 515. 1. Jeden nebo více členů na řádek napsaných slove
verš (versus, otixy05).

2. Několik členů stejných nebo různých, které jsou napsány
ve dvou nebo více verších, a které tvoří zřetelné skupiny metrické,
slove system. System, kterýž ve tvaru úplně témž dvakráte nebo
vícekráte se opakuje, slove sfrofa. Strofa slove dvouverším (disti
chon), skládá-li se z členů napsaných ve dvou verších, čtyřverším,
skládá-li se z členů napsaných ve čtyřech verších.

3. Báseň složena jest stichicky (monostichicky), skládá-li se
z veršů týchž (aa a .); distichicky, skládá-li se ze dvou a dvou
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stejných veršův (a b, a b .); tetrastichicky, skládá-li se ze čtyř
a čtyřstejnýchveršův(aaab,aaab..neboaabc,aabc
a pod).

4. Zvláštní druh básní distichicky složených jsou t. zv. epody.
"Enedvs(roz. oríyos) nazývali staří kratší verš, který jde za delším;
pak slove takto i sloučení verše delšího a kratšího i celá báseň
z takových veršů složená.

© přednášení veršův: o rozluce a přerývce; o elisi a jiných volnostech
básnických.

S. 516. 1. Při přednášení veršů jest nutno, aby si přednašeč
na vhodných místech mohl oddechnouti. Za místa vhodná
k oddechu hodí se ovšem pausy; avšak paus, obzvláště v delších
verších, často není tolik, aby dostačily k potřebným výdechům.
Proto sí musí přednašeč oddechovati i na jiných místech řad. Za
takováto místa oddechu hodí se přede vším konec Stopy,
končí-li se se stopou zároveň slovo. Oddech spadající na konec
stopy nazývá se rozluka (diaeresis).

Avšak místa k oddechům bývají netoliko na konci step, nýbrž
i uprostřed stop, končí-li se slovo uprostřed stopy. Oddech
spadající doprostřed stopy slove přerývka (caesura): znamení ||.

2. Caesura nazývá se mužskou, padá-li za thesi: —<S — ||
v —v a ženskou,padá-lidoprostředarse: — —v |< —v.

S. 507. Při přednášení veršů dbáti jest mimo to elise, kterou
se odklizuje průzev (hiatus) uprostřed verše.

Průzev povstává, končí-li se slovo v samohlásku nebo v m
(jež v obecné mluvě na konci se nevyslovovalo), azačíná-li se slovo
následující opět od samohl. nebo od ži, Průzev se ruší tím, že se
odsuje (eliduje) koncová samohl. nebo koncové m s předch. sa
mohl.: poena metusgu(e) aberarit; me suspens(um) insomnic terrení.

Následuje-li esf, odklizuje se průzev tím, že počátečné e
slova esf se sesouvá: sata (e)st, dictum (e)st.

Poznam. 1. Někdy povstává průzev tím, že se elise zaned
bává. To stává se zvláště: při citoslovcích ©,vae, heu; v thesi,
kde průzev caesurou jest zmirňován: Ef sucus pecori || et lac
subducitur agno; při slovech vlastních: cum Phocaiců Erymantho;
řidčeji v arsi, obyč. s krácením dlouhé samohl.: Si mě amas; In
sulae loni(o) in magno; při ukončení myšlenky, tedy před nějakým
větším znaménkem rozdělovacím: Ef verta) incessu patuit dea
Ill(e) ubi matrem etc.
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2. Jiné volnosti básnické (licentia poětica):
a) Krátká slabika v thesi béře se někdy za dlouhou; často

bývá délka taková původní, jáko amór, vidět, velit (ale i defendit,
agif). I jinak bývají krátké slabiky brány za dlouhé a naopak, zvláště
ve jménech vlastních, která by se nehodila do verše: Italia, Asia,
Priamides; naopak illius, ipsíus, uníus; stetěrunt a pod.

b) Dvě samohlásky ve slově často spolu splývají (synizěsis):
deinde,proinde, antehác (čti anthůc), anteit; ve slovech na -eus,
-ea: alvei, aurea, Orphei, Orphea; ve tvarech deero, deesse atd.

c) Samohl. i a u mění se někdy v plné ja v a způsobují délku
polohovou: ariefis — arjetis, tenuis — fenvis. Naopak přechází
někdy v v samohl. u: silvae = siluae, solvunt = soluunt.

d) Někdy má verš o slabiku více (versus hypermeter); verš
takový musí se však končiti v samohl. (nejčastěji končívá se ve
-gue) a následující verš začínati se od Ssamohl.,aby mohla nastati
elise, na př. Omnia Mercurio similis vocemague coloremgu(e) — Ef
Ccrines etc.

0 hexametru a pentametru.

S. 518. 1. Hexametr, též versus herous zvaný, skládá se ze
dvou daktyýlských tripodií akatal. (srv. $. 514, 1), tedy ze šesti stop
daktylských. V prvých čtyřech stopách může se místo daktylu
klásti spondej; v páté stopě ien daktyl, v šesté jen spondej; avšak
poslední slabika v hexametru jest volná t. j. dlouhá nebo krátká.

Hlavnípřízvuk rhythmický spočívá na thesi prvé stopy obou
tripodií.

Schema: " W vy —MY"LL L 7
2. Nejobyčejnější caesura (S. 516) v hexametru jest penfhemi

meres, t. j. mužská caesura po thesi třetí stopy čili po páté půlstopě
(odtud zev?-nu-ueons).Mimo to vyskýtá se ještě caesura hefthemi
meres po thesi čtvrté stopy.

Est modus in rebus, || sunf certi denigue fines.
Cuncta fluunt: nihil est toto, || guod perstet, in orbe.

| Poznam, 1. Řídká jest v hexametru caesura %arďzeírov 100
yalov (ro třetím trocheji), t. j. ženská caesura ve třetí stopě.

O passi graviora, || dabit deus his guogue finein.
2. Rozluka ($. 516) připouští se v hexametru po čtvrtéstopě:

slove bukolskou, protože byla oblíbena zvlášť u básníků bukolských
(skladatelů písní pastýřských).

Solstitium pecori detendite; || iám venit aestas.
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3. Mnoho daktylů v hexametruzobrazuje prudkost,
úsilnostnebo rychlost děje; mnoho spondejů tíhu, vážnost
nebo nesnadnost děje.

Ouadrupedante puírem soniťu guatit ungula campum.
H(i) inter sese magna vi bracchia tolluní.

4. V páté stopě připouští se výjimkou spondej (versus spon
diacus). vyplňuje-lipátou a šestou stopu slovo čtyřslabičné.
Verše takové bývají z pravidla významny.

Constitit ataue(e) oculis Phrygi(a) agmina circumspexit.
o. Zřídkakončíse hexametr slovemjednoslabičným.

Verše takové bývají rovněž významny; někdy vyjadřuje se jimi
něco směšného.

Parturiuní monies, nascetur ridiculus mus.
S. 519. 1. Pentametr skládá se ze dvou daktylských tripodií

katalekt. (srv. $. 514, 1). V první tripodii mohou místo daktylů
klásti se též spondeje; druhá tripodie skládá se vždy jen z daktylů;
poslední slabika jest volná.

Hlavní přízvuk spočívá na thesi prvé stopy obou tripodií.
Schema!-xs —x —7 | -4 —V dr
2. Pentametr nevyskýtá se sám o sobě, nýbrž bývá spojen

vždy s hexametrem ve dvojverší (distichon).
Donec eris felix, multos numerabis amicos;
Tempora si fuerint | nubila, solus eris.

Poznam. 1. Pentametrem nazvali staří tento verš, protože
jej dělilimechanicky v pět stop č. meter.

2. Staří nazývali každou báseň složenou hexametry a pen
tametry elegií, čAevelov.carmen elegiacum (vl. žalozpěv); odtud
slove i pentainetr versus elegiacus, dvouverší distichon elegiacum.

O metrech v ódách a epódách Horatiových.

S. 520. 1. Ódy Horatiovy (Carminum libri IV a Carmen sae
culare) jsou složeny ve strofách čtyřveršových monostichicky,
distichicky nebo tetrastichicky (8. 515).

O skladbách epódických v. S. 515, 4. Epódy Horatiovy (Epo
don liber) jsou složeny distichicky ($. 522, 2), poslední epóda mo
nostichicky (8. 522, 1); strof čtyřveršových v nich není.

2. V následujících schematech meter Horatiových dlouhé sla
biky, které bývají místo krátkých, a krátké slabiky, které bývají
místo dlouhých, jsou označovány spodem. Kde takového (dvo
jího) označení není, vyskýtají se stopy (daktyly, iamby atd.) buď
vždycky nebo skoro vždycky čisté.
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Zástupné slabiky bývají:

a) v řadáchdaktylských, v nichžtobývá místo daktylu
spondej (= -—); srv. $. 518, 1 a 8. 519, 1.

b) v řadách iambických, v nichžto bývá ve stopách
lichých,a v řadáchtrocheiských, v nichžtobývá ve stopách
sudých, spondej (<, -=—). Zřídka bývá v řadách iambických
tribrachys (©—=- 4) a místo spondejedaktyl (—= =— "<
nebo anapaest (——= v v —).

c) v řadáchlogaoedických, v nichžtobývá místo tro
cheje (iambu) spondej. U Horatia bývá v řadách logaoedických
v určitých stopách místo trocheje (iambu) vždycky spondej;
v. $. 526.

d) na konci řad rhythmických, jejichž poslední slabika
bývá volná t. j. dlouhá nebo krátká, krátká nebo dlouhá (Z, —);
srv. $. 518, 1 a 8. 519, 1.

Metra prostá.

S. 521. 1. Metrum Archilochium |.
Diffugere nives, redeuní iam gramina campis

Arboribusgue comae. C. IV, 7.

-té —xe —|| -me —v -o hexametrdaktyls.
BW m 3X tripodiedaktyls.katal

Druhý verš má jméno versus Archilochius minor.

2. Metrum Alcmanium.

Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenen,
Aut Epheson bimarisve Corinthi. C. 1,7, 28.

A <% —us —|| x re —v —hexametr daktyls.
"E L —U = tetrapodiedaktyls.

Druhý verš má jméno versus Alcmanius.

S. 522. 1. Metrum iambicum.
lam i(am) efficaci do manus scientiae. Ep. 17.

Z v— < | —= S —v trimetr jamb.(versussenarius)

Poznam. Caesura bývá nejčastěji penthemim., řidčeji hefthe
mim. (srv. S. 518, 2).
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2, Metrum iambicum epodicum.
Beatus ille, gui proeul negotiis

Uf prisca gens mortalium. Ep. 2.
se- — < ||— V <= v v frimetriamb.
Z — 2e— v 7 dimetr iamb.

Metrem tímto sepsány Epódy 1—10.

3. Metrum Hipponacteum.
Non ebur negu(e) aureum

Mea renidet in domo lacunar. C. Ii, 18.
Aky mv —V JA dimetr trochejs. katal.
v-b S SW VVJ < trimetriamb.katal.

$. 523. Metrum ionicum.
Miserarum (e)st negu(e) amori | dare ludum negkte dulci

Mala vino laver(e) aut exanimari
Metuentes patruae verbera linguae. C. HI 12.

wm A ——| © 4— v- — dva ionskédimetryws= weL |
dva jonské trimetry.

VAe—l m Aw Www -EV |

Metra složená.

S 524. 1. Metrum Pythiambicum I.
Nox erat, et caelo fulgebat luna seréeno

Inter minora Sidera. Ep. 14, 15.Aue—x—|| Zm—+e—TO hexametrdaktyls.
m EV — Mm VVŮ dimetr amb.

Metrum naznačeno názvem Pythiambicum; daktylský hexa
metr sluje totiž také versus Pythius.

2 Metrum Pythiambicum Il.

Altera iam teritur bellis civilibus aetas,
Suis et ipsa Roma viribus ruit. Ep. 16.

He —vxx—||v= xs — —T. hexametr daktyls.vyb SL VOV trimetriamb.
S, 525 1. Metrum Archilochium Ii.

Horrida tempestas caelum coníraxií et imbreš
Nivesgue deducuní levem; | nunc mare nunc siluae. Ep. 13.
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m —m —|| 2m iiexametrdaktyls.
v |- —vY7 =.. dimetriamb.T trimetr

daktyls. katal.
Druhý verš slove podle složení svého iambelegus.

2. Metrum Archilochium III.

Pefti nilul me, sicut antea, iuvat |Sribereversiculos|amoreperculsumgravi.| Ep.11.

m V =- U

m XV — 1 — VV- se- v T trimetr iamb.
-Bmw —W ÚA =-LV — ve— VL trimetr daktyls. katal. +

dimetr iamb.
Druhý verš slove podle složení svého elegiambus.

3. Metrum Archilochium IV.

Solvitur acris hiems grata vice | veris et Favoni
Trahunigue siccas machinae carinas. Č. I, 4.

1 — —L —| £v —+ —4. tetrapodiedakt.+
dimetr troch. dikatal.

AV —x | — V < sr trimetriamb.katal.
Dimetr trochejský (veris et Favoni) má jméno versus ithy

phallicus, Tetrapodie daktylská s ithyphallikem slove versus Archi
lochius maior.

Metra smíšená.

S. 526. Pamatuj u Horatia tyto členy (verše) smíšené (io
gaoedické):

1. Tripodie logaoedická č. versus Pherecrateus má u Horatia
dvě formy podle toho, na prvém-li či na druhém místě daktyl se
naskýtá. *
Am —v —= | ferekratej | akatalekt.
-mwe —v Ba Í katalekt.
—— —mwmx ferekratej II. akatalekt.
1 L UVA katalekt.

2. Katalekt. tetrapodie logaoed. č. versus Glyconeus má
rovněž dvě formy; v první vyskýtá se daktyl na druhém, v druhé
na třetím místě.
B —w —Vv34 glykoneiI.
A- —— —w 34 glykonej II.
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S. 527. 1. Metrum Asclepiadeum 1.

Maecenas atávis —edite regibus.
C. I, 1; HI, 30; IV, 8.

2 — — —A | -4 mv 34 ferekr. IL katal. + ferekr. L
katal

Verš tento má jméno versus Asclepiadéus minor.

2 Metrum Asolepiadeum Il.
Sic te diva potens Cypri,

Sic fratres Helenae | lucida sidera.

C. I, 3, 13, 19, 36; II, 9, 15, 19, 24, 25, 28; IV, 1, 3.
d— A —L IA glykonej I.
H— — —A | -4 —V 74 verš asklepiadskýmenší.

3. Metrum Asclepiadeum Ill.
Ouis desiderio | sit pudor aut modus
Tam cari capitis? | Praecipe lugubres
Cantus, Melpomene, | cui liguidam pater

Vocem cum cithara dedit.

Č. I6, 15, 24, 33; II, 12; III, 10, 16; IV, 5, 12.
B— —w —A |% —V 9 A. 3X verš asklepiadský menším n V slykonejI.

4. Metrum Asciepiadeum IV.
O návis referent | in mare te novi
Fluctus. O guid agis? | Fortiter occupa

Portum! Nonne vides uf *
Nudum remigio latus.

C. I 5, 14, 21, 23; III, 7. 13; IV, 13.

A — — —A | 5 —V 3 A 2X verš asklepiadský menší
B— n m ferekrateijII. akatalekt.
KL— —A —V G elykonej I.

5 Metrum Asclepiadeum maius.
Nullam, Vare, sacra | vite prius | severis arborem.

C. I 11, 18; IV, 10.
M——mw—A | -bw —m | V A

ferekr. II. katal. + dipodie daktyls. kat. + ferekr. I. katal.
Verš tento má jméno versus Asclepiadeus maior; jest to verš

asklepiadský menší s daktyls. dipodií katalekt. uprostřed.
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S. 528. Metrum Sapphicum maius.
Lydia dic per omnes

Te deos oro, Sybarin | cur properes amando. C. L 3.
©AX — ferekratej1.akatal.

2 —— — —A | 2 —V —=. glykonejII. + ferekr. I.
akátal.

První verš má jméno versus Aristophanius, druhý versus
Sapphicus maior.

S. 529. Metrum Sapphicum minus.
Integer vitae scelerisgue purus
Non eget Mauris iaculis negu(e) arcu
Nec venenatis gravida sagittis,

Fusce, pharetra.
C. [ 2, 10, 12, 20,22, 25, 30 atd. C. saeculare.

A —— — || © —v —= 3 X pentapodie logaoed.
Kw —T dimetr daktyls.

Pentapodie logaoed. má jméno versus Sapphicus minor nebo
versus Sapphicus hendecasyllabus (jedenáctislabičný); jest to tro
chejský dimetr s daktylem uprostřed. Kratičký verš čtvrtý slove
Adónius (© zóv 'Adovww).Poznam.1.Caesurajestveveršisapfickém| jedenáctisl.
penthemim., zřídka xara toírov Teogalov.

2. Konec verše třetího padá někdy doprostřed slova, jako C.
I, 2, 19.u—xorius ammis.

S. 530. Metrum Alcaicum.
Aeguam memento rebus in arduis
Servare mentein, non secus in bonis

Ab insoienti temperatam
Laetitia, moriture Deli.

ČC.I, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37; II, 1, 3 atd.
ek v— —|| — = < 7 2X pentap.logaoed.
=<+ V— —— ©- "X pentap. iamb. katal.
Be —wm—V LA pentap. logaoed. dikatal.

Stopy v prvních třech verších jsou vzestupné (iamby a ana
paesty), v posl. verši sesfťupné(daktyly a trocheje). Akatalekt. pen
tapodie logaoed. (verš 1. a 2.) má jméno versus Alcaicus hende
casyllabus (jedenáctisl.); jest to iambický dimetr s anapaestem
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před posl. stopou. Pentapodie iambická (verš 3.) má jméno versus
Alcaicus enneasyllabus (devítisl.). Pentapodie. logaoed. dikatalekt.
(posl. verš) má jméno versus Alcaicus decasvllabus (desítisl.)

Poznam, V alkaickém verši jedenáctisl. jest z pravidla cAe
sura penthemim.

Dodavek III. O kalendáři.

S. 531. |. Latinská jména měsíců jsou tato: Idnudrius, Febru
árius, Martius, Aprilis, Mdaius,linius, lůlius, Augustus, September,
Octoher, November, December.

Poznam. Měsícove Iulius a Augustus sluli před císařem Au
gustem Ouinctilis a Sexfilis.

2. Hlavní dni měsíce byli u Ríimanů tyto tři: Kalendae
(= Kal.) první den každého měsíce; Noónae(= Non.) pátý den;
ldus (= Id.) třináctý den.

V měsících březnu, květnu, červenci a říjnu připadaly Nonae
na den sedmý, Idus na den patnáctý. Slovo MILMO obsahuje za
čátečná písmena těchto měsíců: Martius, IuLius, Ma'us, October.

S těmito třemi imény spojovala se jména měsíců jakožto
aajektiva: Kalendis lanuariis 1, ledna, Nonis Septembribus 5. září,
Idibus Marfiis 15. března.

3. První den před Kalendami, Nonamí a Iduemi vyjadřoval
se slovcem pridic s akk.: pridie Kalendas Apriles 31. března, pridie
Nonas Maias 6. května, pridie Idus Octobres 14. října.

Ostatní dní určovali Římané zpět pořítajíce od nejblíže pří
štích Kalend, Non a Iduí. Při tom vynechávají se obyč. slova ante
a dle; tudiž místo: die tertio ante Kalendas Februarias, řekne se
kratčeji: II. Kalendas Februarias.

Zvláštní, avšak velmi obyčejné jest přestavení slovcí die ante
v ante diem; tudíž místo die fertio ante Kalendas Februarias, řekne
se: ante diem rerfium Kalendas Februarias, anebo zkráceně: a. d.
Hi. Kal. Febr.

Poznam. Výraz ante diem pokládá se za jedno slovo a může
se spojiti s předložkatm: differre aliguid in a. d. HI. Kal. Febr.

4. Převádějíce naše datum na římské nebo naopak, musíme
přihlížet k tomu, Že Římané brali do počtu i den, od kterého se
počítá, i den. do kterého se počítá (terminus a gue a terminus ad

Kořřnek, Lat. mluvnice II., VIJL vyd. 14
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guem), tak že na př. 3. ledna = IH. Non. lan., protože Římané po
čítali od 3. do 5. ledna 3 dny; 18. října — XV. Kal. Nov., protože
počítali od 18. října do 1. listop. 15 dní. A naopak: V. Non. Mart. =
3. března, protože počítali 5 dní od 7. do 3. března; IX. Kal. Dec. =
23. listop., protože počítali 9 dní od 1. prosince do 23. listop. a pod.
Kalendář v. na str. násl.

Dodavek IV. Zkráceninu.

1. Předejmení (praenomen).

A. = Aulus. Mam. = Máamnercus.
C. — Gaius P. = Půblius.
Cn. — Gnaeus. O. = Ouintus.
D. = Decimus. S. anebo Sex. = Sextus.
K. — Kaeso. Ser. — Servius.
L. = Lůcius. Sp. = Spurius.
M. = Márcus. | T. = Titus.
M. = Mánius. Ti. nebo Tib. = Tiberius.

2. Jiné zkráceniny.

A. Ch. = ante Christum. P. R. = populus Romanus.A.U.C.=annourbisconditae.| O.B.F.F.S.=:guodbonum
H S = séstertius“). faustum felixaue sit.
O. M. = optimus maximus. S. P. O. R. = senatus populus
P. Č. = patres conscripti. aue Romanus.

1) povstalo ze semis a čertius — 2/3 assu ; odtud i značka HS místo II S=
as + as + semis.
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Kalendář.

5 = Březen, květen, Leden, srpen Duben, červen, ÚnorS3 červenecaříjenAprosinec| záříalistopadorestapném
5 R (31 dní) (31 dní) (30 dní) 29 dní)

: |1.|Calendis|Calendis|© CalendisCalendis2.| VI©IV| anteIV.-ante| IV.ante
3,| V.5 |I. (Nonas|HI.Nonas|III.Nonas4.|IV© fe.PridieNonas|PridieNonas| PridieNonas5.| M.= NonisNonisNonis
6. ;Pridie Nonas VHL VII. VIII. |7.Nomis.VL| VL|z| VE48.| VILVLJZděm=9,, VIIa;V.vMW.v(Vv10.|VL.(5|. |=(IV.|5| IV.|511.| V.o| I JI.12.| IV.|=| PridieIdus|PridieIdusPridieIdus13.| NI Idibus| IdibusIdibus14.| PridieIdus| XIX.| XVII.| XVL

15. Idibus XVIIL XVIL XV. |16.| XVILXVIIXVI.XIV.17.| XVL| XVI.XV.XIII.818.| XVXVAIVz,XILE19.| XIV.XIV.,a,XIv 33XI.=20..XIILSX| S8,AH.BeX o
2.|X1L (88 Xu. (55) XL Le IX. E
21x. (55 X (Sí X. Oš| vu. z
23.|1X SS X o5 M 25, VIL O24.| IX.„5K=2VIL33Ws25.| VII| EŽVIM|VILsv.S26.| VIL=!VILVL.IV.27.| VÍ.VI.V. Hl.28.| V. V. IV. PridieCalendas29.| IV.IV HI. Martias30.| III. II. PridieCalendas31.|PridieCalendas| PridieCalendas|© (následujícího(následuj.měsíce)| (násteduj.měsíce)měsíce)

14*



Seznam
slov a vazeb ve skladbě a vstilist dodavku obsažených.

(Prostá číslice znam. S.)

A, ab 310; o vzdálenosti 231, P.
13;při abl, odiuky 207 n.; o pů
vodci osobn. 273; u jmen měst
292, 3; s gerund. 451, b)

abdere 274
abdicare se 208
abesse 231, 1 a P. 2; s ab 209,

P.1;tantum absurm,ab
est 379,P.; non multum
abest aguin 3893;absens
doplňk. 215, b)

abhine 232, P. 2
abhorrere ab 209
abire 208
ablativ 266 nn.; odluky 267 nn.

a p. č.; původ. 270; srov. 271;
nástroj. 272 nn.; copiae 276
n.; při deponent. 278; při
opus est 279; ceny 254 n.;
přičiny 280) n. a p. č.; při
slov. pocitu 281; omezov. 282
n.; míry 284; průvod 285:
způsobu 286 n.; vlastn. 252 n.
a 288; místní 289 a p. č.; ča
sový 290 n.; gerund. 451

ablativ absol, 440 nn.; s násl.
větou jako podmětem tamže,
P. 2. a p. č.; které věty zastu
puje 440, 2; jak se překládá
440, 3 a P. 1, 2 a 3: několik
abl. v téže větě 441; s jmé
nem doplň. 442

absolvere 262

abstinere 268; přechod. a ne
přech. 339, 1

abundare 276
ac, atgue 456;ata ue etlam,

atague adeo tže, P. 2; po
výrazech stejnosti 404; spo
juje dvě souřad. slova po zá
pornosti 483; — a tak, a tim
502 P.

accedere239,2; accedit ut
n. auod 887,P. 3

accidere239,2; aceidit ut
380,b); bene ete. accidit
auod 387, 3, b)

aceipere s dat. 245, 3; s gerund.
445, 1

accommodatus 450, 2 a); 4119
p. č.

aceusare 262; gu od 3806,P.
aceusativus v. akkusativ
aetivum339 nn.: causativum

389, 2
ad 296;ad Vestae 247,1, P.;

u jmen měst 292, 3; s gerund.
445, 1, P. 2 a 450

adducere s doplňk. 214; ut
313 a)

adeo (adv.), aďeo non — ut
379 a P.

adesse 239 2
adiectiva v. adjektiva
adipisci 222, a), 3; ut 380, a)
adire 225, B, 2



adjektiva přívlastk, 204nn.; m.
genit. 209; doplňk. 215 b) c) a
p. č.; zpodstatňování adjektiv
493; nahrazují se v lat. 209;
318; 494; nevyjadřují se v lat.
496.

admirationí esse 340, 2
admonere 228, 2; s ut 373;

s akk a inf. 374
adoriri 225, B, 1
adseiscere s doplňk. 214
adventu abl. příč. 280, 1, b;

času290,2
adverbia v. příslovce
adversus 297
aeger s abl. 281;aeg re fero

au od 386, s akk. a inf. 426
aeguare, adaeguare 222, b)
aegue ac sli 403; ataue, ac,

et 404
aeguum est m. čes. kondice.358, 2
aestimare 254; 283
affectuum verba s akk. 224;

s abl. příč. 281; s de 311. 3; |
s ex 812, 5; s aguod 380;
s akk, a inf. 426

afferre 239,2; nunfium aff.
424, b)

afficere 277
alfluere 276agereo gratias.alicul,

auod 386,P. 1; id ago
ut 303

aggredi 225, B, 2
aio v řeči nepř. 432, P. 1
akkusativ předm. a doplňk. 213

nn.; vnějš. předm. 221 nn.;
v lat. akk., v češt. jiný pád
222; osoby při neosob. sloves.
229; u sloves pocitu 224; u ne
přech. a passivn. u básn. 224
p. č.; při sloves. slož. s předp.
225 a p. č.; dvojí akk. při
sloves. slož. s trans 226;
vnitř. 227 a p. č.; osobný a
věcný 228 n.; místa 230 a p.
č.; míry prostor. 231; míry

213

časové 232; vztahu 233 p. č.;
přísloveč, 234; zvolaci 235; při
jménech měst na ot. kam!
292 a p. č.; gerund. při tra
dere, aceipere ete, 445

akkusativ s inf. 420 nnmn.;pod
mětem 422; předmětem 423
nn.; při slovesech sentiendi a
dicendi 424; při sloves. pocitu
426; při sloves. chtění 427;
přiiubeo,veto,sino, pa
tior 428; zvolací 429; bez
akk. podmětu425,2 P.1a2
a p. č.; jak se překládá dočešt.425| 6;m.nomin.
s inf. 431, A, P. 3; v dalším
VYpravov. po nom. s inf. tže.
P. 4

alienare, abalienare a b 209.
alienus s dat. 241; s ab 269,

P. 2
aliguaníum 234; s gen. celk.

209;atliguanta 284,1.
aliauis, aliauid 330, 2; 331, P.

1; aliguid přislov.234
alius 336;alius alium 321,

b) a P. 1; alii—alii s ja
kým pádem 260,P. 2; záporné
s násl nisi (gua m) 398,2;
alius, aliter ataue 404;
alias 234

altěr 336;alter alterun
821,b);alter—alter s kte
rým pádem 260, P. 2

altus s akk. 231, 2
amans s gen. 251
amicus 241 a P. 1 a 2
amplius s vypušt. aguam 271,

P.1 |
an v dvoučl. ot. 413; an non

413, P. 1; v jednočl. ot. 414;
básn. str. 145 p. č.

anafora 507, 2
a ne při zápovědi 365, 1, 2 a 3;

— negue 47; = et (ae)
non tže, P. 2

animadvertere s partic. 438, 1
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animus: animi laetus, a.
pendere 25lp. č.;animo
abl. místa 289, 3; in a. ha
bere, mihi in a. est 418;
an1imus m. náměstky nebo
jména osobn. 488

ante 294; s abl. 284
antecedere 225, B, 4 a P.
antecellere 225, B, 4
anteferre, anteponere 239, 1
anteauam 392, 2
anxius sum ne (nenon) 377
appellare s doplňk. 212 n.
appellere 339, 1, P.
appetens s gen. 251
appositio v. přistavka
aptus 241 a P. 3; 450, 2, a);

s au. 409,2, b), s inf. tže p. č.
apud 295
arbitrari:non arbitrabar

858, 2, a), P. asi atd. 359,
2, P.

arbitrio abl. 280, 1, b)
arcere 268 a p. č.
arcessere s dat. 245, 3
arguere s gen. 262; s akk. a inf.

426, P. 2; arguor nom.
s inf. 431,4P.1

ascendere 225, B, 1
asi jak se lat. vyjádři 359, 2, P.
aspernari 222, c)
aspicere 222, d)
assentiri 227; 239, 3
assegui 222, a), 3
assuefacere 419; assuescere 418;

assuefactus, assuetus
214 a D. č.

asyndeton slučovací 458; odpo
rovací 473; odůvodňovací 474,
P. 3; m. cum inversum str.
129 p. č.

at 409:at enim tže; at atd.
po si non, Si minus
399, a).

ataue v. ac
atagui 470
attinet 416, b)
attributum v. přívlastek

auctor sum ut 373; s akk. a
inf. 374

audere 418
audire s doplňk. 212 p. č.; be

ne tže; audlor nom.s inf.
431,4, P. 2; au dire s partic.
438, 1

aut 402; v otázce, nikoliv an
413, P. 2; aut—aut po zá
poru 481, P.; spojuje dvě sou
řaděná slova po záporu 483

autem 407
auxilio dat. 245, 3; abl. 272
avidus s gen. 251.

Bellum: bello a in bello
290,1, b) a P. 1; domi bel
liaue 293

bezpodměté věty 197.

Canere s abl. 274
capere consiliu m 225,B, 1;

418; 448, P. 2; c. locu m 449
capessererem publican

225, B, 2
capite n. capitis damnare

ete. 262, 2
carere 207
casu 280, 1, b)
causá 257; 448, a)
cavere 222 a); 242; ne 373, P.

1; ca ve 365 1, P.
cedere 268
celare 229, c)
censere ut 373 a P. 5; s akk.

a inf. 374
certiorem facio,

fio 213, P. 1
ceterum 234; ceteri 338
circa, cireum298; slovesa slož.

seireum 22, A.
circiter 298, P.
eircenmdare 240.
circumfluere 276
circeumspicere 222, d)
cis, citra 299
co? opisem 411, P. 1
coactu 280 1, b)

certior



coarguere s gen. 202, 1
coepi: coeptus sum 340,P.

2; s inf. 418 a P. 3
cogere 228, 1; 419; s in a akk.

316, A, 1
cogitare 418
cognoscere s doplňk. 214; de

re a rem JII, 06;s partie.
438, 1 í í

coire soc1ietatem 225, B, 1
comitiis abl. 290, 2
commemorare de re a rem

811, 6
committere ut 373
commodo abl. 287, P. 2
commovere ut 373
communicare, communis 249, 2
comparare, -ponere, conferre

239, 3 ó
comparatio compendiaria str. 7

p. č.
comparativus v komparativ
complere 276
complures a plures 74, P. 2.
compos s gen. 251
conari si 412, 2, P.; s inf. 418
cancedere ut 373 a P. 3; s akk.

a inf. 374; s gerund. 445, 1 a
P. 2

concessu 280, 1, b)
conecupiscere 222, d)
concutere 222, c)
condicione 286, 2, b)
condueit 416, b); 422, b)
confisus 281
confiteri de re a rem 311,6
congregare 316, A, 1
congruere 2939,3
coniugatio periphr. act. 349;

o následnosti ve větách vedl.
indik. 350, C, konjunkt. 353,
2 a P.; čím se nahrazuje ve
vedl větách konjunkt. 353,P.
4; zastupuje konj. plusapf.
v závěti irreál. 395, III, P. 4

voniugatio periphr. pass. má
význ. futur. 350. B, P.; na
hrazuje opisnou konjug. akt.

215

ve vedl. větách konjunkt. 358,
P. 4; indik. m. čes. kondic.
358, 2, a); zastupuje konj.
plusapf. v závětí irreál. 395,
III, P. 4, a); vazba osobná n.
neosob. 133. a 444, 2

coniunetivus potent. 359; irreal.
360; deliber. 361; optat. 362;
imperat. 365; prohibit 305, 1;
concess. 364; subiect. (cizího
minění a nepř. závisl.) 367 n.;
ve vět. spojk. 369 nn.; vztaž.
408, 3 a 409; tázae. 410, 2a 3;
v řeči nepř. 433, 2, 3 a 4; koni.
bez ut 375 a P. 3

conscendere 225, A, 1
conscius s gen. 25l;

conse. sum s akk.
424, a)

consecutio teraporum 353 nn.;
ve větách účeln. a obavn.
358, 3; úchylky ve vět. výsled.
854 a P. 1, v jiných vět. kon
Junkt. tže, P. 2 a 9; ve vět.
závisl na inf., partic, atd.
3850,na jiné větě konjunkt.
390; ve větách koujunkt.,
které povstaly z indikat. 357;
v závislých vět. irreáin. 397;
v řeči nepř. 433, 5 a P.

consensu 280, 1, b)
consentire 239, 3.
consegui 222, a), 3; ut 380
censidere 316, B, 1
consiliumcapere, inire v.

capere inire; consilio
abl. 280, 1. b); 286, 2, b).

consistere 316, B, 1
conspicere s part. 438, 1
constanter 241

míihi
a Inf.

| eonstare 255; 275, P.
constituere s in a abl. 310, B,

1; ut 373; s inf. tže, P. 4 a
5 a 418; s akk. a inf, 374

constructio ad sensum 199, P.
a, p. č.; 217, P. 2

consuescere, consuevisse 418 a
P. 2
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consuetudo:consuetudine
280, 1, b); consuet. est
(fert) ut 380,b) a P. 2

consulatus: in cCOns. meo
290, 1, P. 2

consulere 228, 2; 242, 2
contemnere 222, c)
contendere u t 373; s inf. 418 a

P. 2
contentus 281
continere274;contineri =

ceonstare 275; non me
contineo auin 8383

contingit ut 380, b)
contra 297; ata ue 404
contrahere 316, A, 1
contrarius 241,P.1;atague 404
convenienter 241
convenire 225 a P.; conve

nit 225;422,b); con venit
—=přísluší 416, b); 422, b)

convincere s gen. 262. 1
coram 315 p. č.
corpus m: náměstky n. jména

osobn. 488
crassitudine 231, 2, P. 3
creare s doplňk. 212 n.
erečere 222. b); crederes

809, 1, b); = ash, snad tže, 2,
P.; vložené 425, 6. P.

erimini 245,2; crimine 202,
1, P. 2

cum předl. 315; u abl, průvod.
285; u abl. způs. 286, 1; 287;
slovesa slož. s cu m 239, 3;
cum primum 39, 1; cum
spojka s ind. 393, s konj. 394;
ecum—tu m 403 a P. 6

cunctari 418 a 382, P. 1
cupere 418; 427; mihi est

aliguid cupienti str.84
p. č.

cupidus s gen. 251: 448, b)
cur opisem 411, P. 1
curandí verba 373, b)
curare ut 373, b; s gerund. 445,

2; non curare s iníÍ.418
curru vehi 274.

Časové věty 390 nn.; zkráceny
participiem 439, 3, ablativem
absol. 440, 2

čili nie v ot. 413, P. 1
čím — tím 333, 2, b), P.
číslovky řadové s gen. celk. 260;

s auisaue 333,2 c).

Damnare, condemnare 262
damno abl. 287, P. 2
dare s doplňk. 214; operam

227; 373; 449; s dvojím dat.
245, 2; s gerund. 445, 1

dáti s inf. jak vyjádří se lat.
445, 2 a P.; fraseol. dáti 341,
P. 2

dativ 236 nu.; předmět. 237 nn.;
při sloves. přechod. a nepře
chod. 237; v lat. dat., v češt.
jiný pád 238; u sloves s předl.
slož. 239 a p. č.; dat. stykový
289 p. č. 241 p. č. a 269 p. č.;
u sloves s dvojí vazbou 240;
při adjekt. 241; dat. před
mětu nepřím. 242 nn.; pro
spěchový 242; účasti.a zře
tel. 242, P. 1 a p. č.; původ.
243 a p. č.; přivlastň. 244;
při est mihi nomen 24,
2; účel. 245 a p. č. na of.
kam? u básn. 245 p. č.; do
plňku při licet 417,P.; dat.
gerund. 449 a p. č.

de 311; m. gen. celk. 260, P. 3;
při abi. odl. 268 n.; při slov.
pocitu 281; s gerund. 451, b)

debere má význ. futural. 350,
B, P.; nahrazuje opis konjug.
akt. ve vedl. vět. konjunkt.
8353, P. 4; indik. m. čes.
kondic. 358, 2. a); ind. za
stupuje konj. plusapf. v zá
větí irreál. 395, III. P. 4;
s inf. 418

decernere aceje 274: ut 378;
s inf, tže. P. 4 a 418; s akk.
a inf. 374



decet, dedeeet me 223; ind. m.
čes. kondice. 258, 2; s inf. 416,
b); s akk. a inf. 422, b); de
euit s inf. perf. pass. 427,
P. 2

declarare s doplňk, 212, P. 1
defendere aliguem ab 208

a p. č.
deferre de re a rem 311, 6
deficere 222, b)
defigere 316, B, 1
deicere 268
delectari341.aP. 1; delectat

me 416, b)
deligere s doplňk 213 n.
deponentia jak v rodě trp. 340,

2; part. perf. s význ. pass.
130 1, s význ. praesent. tže,
2; part. perf. naurazuje part.
perf. act. jiných sloves 439,4

deridere 224.
desiderare 222, d)
designare s dopiňk. 212, P. 1
desinere:desitus sum 34,

P. 2; s inf, 418 a P. 2
desistere 268; 418 a P. 2
desperare 224 a P.
despicere 222, c)
deterrerene (aguominus) 376
dicendi verba s ut 374 2;

s akk. a inf. 424; s nom. a
inf. 431, 4, P. 2

dicere s doplňk. 212; diem
Iocum) colloguio 245,
3; diceres 359,1, b); ut
non dicam a nedicam
370,P. 2; dicor nom. s inf.
491, 3; dicunt — prý tže,
4; dicitur, dicendum
est neosob. 431,4, P. 3; gui
dicitur, guemdicimus
ete..435, P. 1; d. diem s dat.
gerund. 449; dico při appo
s1ci 502

dictum s adverb. 210
differre 269
difficilis:difficile est m.

čes. konde. 258, 2; má význ.
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futurál. 350, B, P.; se supin.
v u 453

dignus 283; s gui 409, 2, b);
s inf. tže p. č.

diligens s gen. 251
dis-: složená s dis- maji abl.

s předl. a b 269; abl. n. dativ
tže p. č.

diseere 222, b); 229, P. 1 a 418
discessu abl. přič. 280, 1, b);

časový 290, 2
dissimilis 241 a P. 1
distare 231, 1 a P. 2 s ab

269, P. 1; s dat. tže p. č.
diversus doplůk. 213; s dat. 269

p.č.
docere 229, c) a P. 1 a 3; 419
dolere 224; 281. s auod 386
domus: domu m ete. 293
donare s dvojí vazb. 240; s abl.

277 |
donee 391 a 392 p. č.
dopisy: jaký čas v nich? str.

96 p. č.
doplněk 211 nn.; doplňuje při

sud. 212 nn.; podřadný 212,
P. 3. 213, P. 3 a 214, P.; do
plněk ve vokativě 235 p. č.;
v. genitivě přivlastň. 248;
v genitivě n. abl. vlastn. 253;
doplněk vyjádřen participiem
437 nmn.; gerundivem 444, 2
a 445

doplňkové partie. 437 nn.; do
plňk. adjekt. u básn. (též
prolept.) str. 11 p. č.

doplňovací jméno: shoda 200;
při inf. podmět. 417, předmět.
418 a P. 1; při akk. a inf.
420,.2; při abl. absol. 440, 1, P.
1; zastupuje partie. při vazbě
abl. abs. 442

dubitare illud mn.de illa
re 227; an 359, 2, P. a 414,
2; non dubito auin 382;
dubitare s inf. tže P. 1
a 418; s nepř. ot. 382, P. 2
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dubius: sine dubio 331, 2;
non est dubium dauin
382

ducere s doplňk. 212 n.; 213,
P. 3; uxorem 214; s dat.
účel. 245, 2 a 3; s gen. ceny
254;pro nihilo 254,P.

dum — mezitím co 391, 1;
—=pokud 391, 2; —=až, až by
892:dum, dum modo 40.

E, ex 312; m. gen. celk. 260, P.
8; při abl. odl. 268 n.; při
abl. původ. 270; při meťtiri,
aestimare ete. 283

ecce 235, P. 2
edicere ut 373
educere 208
efficere 213; 380, a) a P.; ef f1

citur 380,b), P. 1
efficiendi verba 380, a)
egere 2601
egredi 268; str. 20 p. č.
elatus 281
eligere s doplňk. 212
emere, redimere 255
emittere 268
en 235; P. 2
enim. 474; at enim,

enim 469 P. 1
eo 322, P. 5; s gen. 259 p. č.
eguidem 472
eguo vehi 274
erga 297; 241, P. 2; 250, P. 2
ergo spojka 476
erudire 277
esse sponou' 198; esse pro,

loco a pod. 212, P. 3; s dat.
přivlast. 244; s dat. účel. 245,
1; s gen. přivlastň. 248; s gen.
a abl. vlastn 253; s gen. ceny
—býti zač 254; esse pro
nihilo, nihili tže,P.;
s gen. a abl. ceny = státi co
255;est ut, in eo est ut
380, b); est auod, cůur,
guare 389a P.; sunt daui

sed

a pod. 409, 2, c) a P.; esse
při inf. vypuštěno 425, 3

et 454: spojuje dva přívl.
206; po výraz, stejn. 404; m.
etiam 459, P. 3 a p. č;;
et—et, et—neaue, nedgue
— et 461; spojuje dvě souřa
děná slova po zápornosti 483;
= a vskutku, a to 502, P.

etiam 459
etiamsi, etsi 406,3; při particip.

str. 166 a 169 p. č.
evadere s doplňk. 212
evenit bene ete. aguod

3, b)
excedere str. 20 p. č.; 268
excellére 225, 4
exercere 277
existimare s doplňk. 212 n.;

existimor nom.s inf. 431,
3; existimandum est
osob. i neosob. 431, 4, P. 3

expedit 416, b); 422, b)
experiri si 412, 2, P.
expers s gen. 251

387,

- explere 276 a p. č.
expugnare 222, J9
exsistere s doplňk, 212
exspeectare du m 392, b); si a

jiné vazby 412, 2, P.
exspectatione 271, P. 2
exsultare 281
extra 300
extremus přívlastk. 204 P. 1;

doplňk. 215; extremum
est ut 380,b) P. 1

exuere 207.

Fae 365, 1, P.; 380, a) P.
facere s dopiňk.213;aliguid

lucri, dicionis suae
248, 1, P.; s gen. ceny 254;
reum 262, 1; aguid (de)
hoc homine faciami?
274, P.; ut 380; facere
non possum duin 384,1;
facio bene ete.guod 387,
8, b); — ličiti s partic. 438, 2



facilisv. difficilis
factum s adverb. 210
facultas:facultatem dare

448, P. 2
fallit me 223;nisi me fal

lit tže, P. 1
fama est 422, a)
familiaris 241, P. 1
fas, nefas est m. čes. kondice.

808, 2; s akk. a inf. 422, a);
se supin. v u 453

ferire foedus 227,b) P.
ferre: indigne, aegre ete.

224; legem ut 373; con
suetudo, natura fert
u t 380,b); fertur, ferun
tur S nom.a inf., ferunt
= prý 431, 4

festinare 418
fidere, conf., diff. 281, P. 1
fieri s doplňk, 212; s gen. při

vlast. 248. 1; s gen. ceny 254;
fit decretum ut 30;
fit ut, fieri (nom) po
test ut 380,b); fierinon
potest guin 384,1; bene
ete. fit auod 387, 3, b)

figura etymolog. 227, a)
finitimus 241, P. 1
flagitare 229, b); ut 373
forsitan, fortasse 359, 2, P.
fraseologická slovesa 341, P. 2
freguens doplňk. 215
fretus 281
frui 278; přechod. ve vazbě

gerund. 445, 1, P. 1 a 447, 1, P.
fugere, effugere 222,a) fugit

me 223; fugiens s gen.
251

fungi, perfungi v. frui
futurálný význ. některých vý

razů 350, B, P.
futurum 348; I. označ. součas

nost 350, A, 3; II. označ. před
časnost 350, B, 3

futurus -a -um — budoucí 435,
P. 2 futurum est ut
380, b).
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Gaudere 227; 281; s gu od 386
genitiv 246 nn.; přivlastň. 247

nn.; dějového předm. a podm.
200 n.; při partie. praes. a
adjekt. 251 a p. č. (vztá
hový); vlastnosti 252 n.; ceny
204n.; vysvětl. 250; při cau
sa a gratia 257; celkový
208 nn. a p. č.; při verb. me
moriae 261; při sloves. soudn.
řízení 262; při neosobn. 203;při interest a refert
264 n.; při sloves. u básn.
201 p. č.; gerund. 448

genus: akk. vztahu 233 p. č.;
genere 28

gerundium 446 nn.; jak se pře
kládá tže, P.; m. gerundia
gerundivum 447; gerundium
v gen. a prostém abl. s akkus.
snbstantiva 447, 2 p. č.; pády
gerundia v. pády gerundiva

gerundivum 443 nn.; přivlastk.
444, 1; při esse tže, 2; při
sloves. znamenaj. odevzdávati
a přijimati a při curare
445; místo gerundia 447; roz
dil mezi gerundivem a partic.
perf. pass. tže, 2, P.; pády
gerundiva: genit. 448; dat.
449; akk. 450; abl. 451

gloriari 224; 281; s guod 386
gratia 257; 448, a)
gratulari 222, P. 1, s guod

386, P. 1 |
gratus, ingratus 241 a P. 2.

Habere s doplňk. 212 a P. 3;
213, P. 3; — do sebe míti,
obsahovati 244, 4; s dat. účel.
245, 8, P. 1; pro nihilo
254, P.; s part. perf. pass.
344, P. 2; habeo aduod,
non habeo aguod a pod.
889; habere in animo,
satis, parum 418

haud 479 a p. č.
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hendiadys substantivné 494, 3;
497, b); verbálné 501, 1

heu 235, 1
hic 322; hoc s gen. 259
honestus se sup. v u 453
horrere 224
hortari 228, 1; ut 373
humi 293
hyperbaton 507, 4
hypothetické periody v. pod

miňovací.

Chiasmus 507, 1.

Iacere (10) 222, c)
ibi 322, P. 5
id: id aetatis a pod. 234,

P.; s gen. celk. 259; id
auod 217,2

idem: 324; s dat. 241 p. č.;
idem-— ani 4083;idem -—
ataue 404

idoneus 241 a P. 3; 450, 2, a);
s gui 409, 2, b); s inf. tže.
B. ©.

igitur 470
ignarus s gen. 251
ille 322; v řeči nepřímé 433

6; illud s gen, celk. 259
immo (i. vero) v odpov. 412,

1 P.3
impediendi verba 3760; s ad

296, 5; s ad a gernnd. 450,
2, c)

impedire 222. b); v.
verba

impellere ut 375
imperare ut 373 a P. 2
imperativ 365, (IT.) 366; po

mocívelim auaeso, face,
cave 365, 1. P.; má význ.
futurál. 350, B, P.

imperfectum 346; označ. sou
časnost 350, A, 2; imperf.
coniunet. vždy po faetum
est, accidit ete. ut 354,
P. 1; imperf. coniunet. m.

imped.

konj. plusaperf. v irreál. sou
větí 395, III P. 1.

impetrare 222, a), 3; u t 380, a)
implere 2706
implicari morbo 274
implorare 228, 2
imponere 316, B, P. 1.
impugnare 222, P. 1
impulsu 280, 1, b)
in 316; při abl. míiístn. 289

časov. 290, 1, P. 1 a 2; bis
in die a pod. 291, P. 2;
s gerund. v akk. 450, P.,
v abl. 451, b)

inanis 251
incertum est an 414, 2
incidere 239, 2; incidere

316, B, 1
incipere a b 310, 2; s inf. 418
inecitare ut 3183
ineolumis doplňk. 215
incommodo abl. 287, P. 2
ineredibilis se sup. v u 453
incumbere 239, J
inde 322, P. 5
indigere 267 a P.
indignari 224
indignus 283,b); gui 409,2, b);

s inf. tže p. č.
indikativ 358; ve vedl. větách

závisl. 368, P. 3; v závěti
irreál. souvětí 395, III, P. A
a 4

inducere ut 379; s partie. 438,2
induere, indutus 240 a P.; 224

p. Č.
inesse in 239, 3 a p. č.
inferior doplůk. 215; 498
inferre 239, 2
infimus (im us) přívlastk. 204,

P. 1
| infinitiv 415; inf. podmětn. 416

n.; předmětn. 418 n.; aceus.
e. inf. 420 nn.; jakého času při
vazbě akk. s inf. 421; fut.
jak se opisuje 421. 2; perf.
pass.po volo, oportuit
ete. 427, P. 2; zvolací 429;



mom. ©. inf. 430 nn.; u básn.
str. 149 p. č.; inf. perf. u básn.
str. 147 p. č.; historie. 346, 1,
P. 1; fut. ukryt ve slovese
řídíc. 357, 1, P. 2

infra 302
ingredi 225, 2
inicere 239, 2
inimicus 241 a P. 1
inire 225,1; 1 consilium

418
initio 290 2
iniuria abl. 280, 1, b)
iniussu 280, 1, b)
inops s gen. 251
inguam v řeči přímé 432, P. 1
inseribere 316, B, 1; auli in

seribitur 485,P. 1
insimulare 262; 426, P. 2
inspicere 222 d)
instar 251
instituere 277; 418
instruere 277
insuetus s gen. 251
intellegere s doplňk. 214; s akk.

222,b); intellegor nom.
s inf. 431, 4 P. 2

inter 301; partitivné 260,P. 3;
o vespolnosti 321, a); s ge
rund. 450 p. č.

interceludere 208
interdicere 268; ne 373, P. 1
interesse239,2; interest =

záleží na tom 264; 416, b);
422, b)

interrogare 228 2
intra 300; 291, 2
intueri 222, d)
invadere in 225, 3; s akk. tže

Dp. ©.

invehi in 225, B, 3
invenire s doplňk. 214; inve

nilor nom. s inf, 431, 4, P. 2
in vicem 317. A, 4; 321 p. č.
invidere 237, 2 a p. č.
invidiae esse 245, 1, P. 1; srv.

940, 2
invitus doplňk. 215
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ipse doplňk. 215 a P.; s přívlast.
nám. 247, 2 a P.; 319, P. 1;
m. nám. zvratné 320, 2, P. 1;
o vespolnosti se zvrat. nám.
821,P. 2; ipse = rovněž, toli
kéž 324 2, P.; překládá se
různě 325; v řeči nepř. 433, 6

irasci 238
irreálné souvětí 395, III; v zá

visl. 396 n.
irridere 224
is 328; 1s — talis —ut 919;

id v. toto
iste 322
ita, ita non—ut 379 a P;

ut aguisgue--ita se su
perl. 333,2, b), P.; ut—ita
403 a P. 3; ita est, non
ita v odpovědi 412, 1, P. 3;
non ita 408,2, P. 2 haud
1ta 479

itague 475
item 324, 2, P.;

473, P. U
iubere 228, 1; 428; iubeor

nom. s inf. 481, 1; — dáti
445, 2, P.

iucundus 241; se sup. v u 453
iudicare 212 n.; 283; iu dicor

nom. s inf. 431, 3
iure, nnullo iure 280, 1, b);

suo ifre 319
ius est ut 380, b); s inf. tže,

P. 2
iussu, iniussu 280, 1, b)
iustum est indik. m. čes. kondice.

258, 2
iuvare, adiuvare 222,b); iuvat

m e 223; 416, b)
iuxta 309 p. č.

non item

Jak překládá se 411, P. 4
jen nepřekládá se 502
ještě při komp. 459, P. 2; ne

překládá se 502
již —vel 463,P. 2; nepřekládá.

se 502.
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Kdo? opisem 411, P. 1
komparativ s gen. celk. 260;

sauam ut 979,2; sduam
— než 405; audaciores
aguam fortiores a pod.
tže, P. 1; m. čes. positivu
498, 1; m. čes. positivu se
slovci příliš, poněkudatd.498,2;| vzmocňováni
kompar. 498, 3

konjunktiv v. conlunetivus.

Laborare (ex, ab) 281, P. 2;
ut 373

lacessere proelio 274
laedere 222, b)
laetari 227; 281; v. též affeetu

um verba
laetus doplňůk. 215; s abl. 281
Jamentari 224
latus s akk. 231, 2
laudare guod 3806,P. 1
levare 267
lexest, legem fero ut 37;

lege 280 1, b); 286, 2, b)
liber, liberare 207
liber:hoc libro a in hoc

libro 289,3, P.
libet416,b);libentianimo,

libenter 215,b)
licet spojka 406, 4; v platnosti

slovesa s konjunkt. tže, P. 2;
s inf. 416, b); s dvojím dat.
417, P.; s akk. a inf. 422, b)

litótes 482, 1; srv. 9331, P. 1;
337, 2

locare, collocare 316, B, 1
locus: loco, in loco o do

plňku 212, P. 3; nullo
loco puťtare ete. 254,P.;
summo ete. loco na
tus 270;loco a in loco
289; suo loco 319; di
cere, constituere, de
ligere locum 24%,3

longe 284, 1, P. 1; longe ab
292, 3, P. a 306, P. 2.

longius s vypušt. guam 27i,
P. 1

longus s akk. 231, 2
longum est ind. m. čes. kondice.

358, 2
ludere alea 274
ludis abl. časový 290, 2
lugere 224
lux: prima luce 29, 2.

Maerere 224; 281
maáestus doplňk. 215; s abl. 281
magnitudine 231, 2, P. 3
magnus do češt. různě se pře

kládá 495
malle v. velle
málo: tak málo 379; jak málo!

411, P. 4
mandare s ut 3793
manere s doplňk. 212, a)
maturare 418 a P. 2
mederi 238 a P. 1
mediálná platnost sloves u

básn. 224 p. č.; mediálné pas
sivum 341

medius přívlastk. 204, P. 1;
doplňk. 215; de medio 49,
2, P.1

melius est indik. m. česk. kon
die. 258, 2

meminisse 261 a P. 3; s inf.
praes. 421, 1, P.

memor, immemor s gen. 251
memoria: patrum menlo

rlia 290, 2
mereri bene de aliauo

911, 7
merito 280, 1, b)
měst jména 292 nn.
metiri 283
metuere 222,a); ne (renon)

371; s inf. tže p. č.
metus est a pod. ne (ne non)

377

minari, minitari 222, c)
minime 412, 1, P. 3; 480
minimum s gen. celk. 259



minus s gen. celk. 259; s vypušt.
auam 271,P. 1

mirabilis se sup. v u 453
mirari, admirari s akk. 222,

b); s auod 386; s akk. a inf.
426

mirum gvantum 410, P. 3
miserari, commiserari 203, P. 3
misereri, miseret me 203 a P. 3
zpissu 280, 1, b)
mittere s doplňk. 214 a P.;

s dat. účel. 245, 3: se supin.
v um 452

mladší než tolik a tolik let 271,
P. 1.

moderari 242
Iaodo, in (ad) modu m 286,2,

b) a P. 1; modo spojka 401;
modo-—modo, non mo
do— sed etiam atd. 4061
a P.1

monere 228; s ut 373; s akk.
a inf. 374

mori s doplňk.214;mortuus
215

mos est ut 380, b); s inf. tže,
P. 2; s gerund. n. inf. 448,
P. 2; more 280, 1, b)

movere 227.c); aliguem se
natu 208

multare s abl. 262, 2
multus: multo abl. miry 284,

1; multu m přísloveč. 234,
s gen. celk. 259

munus est ut 379.

Nam 474; namaue tže, P. 1
náměstky neurčité 330náměstky© osobné© podinětem

196, P.
náměstky přivlastň. kdy se kla

dou a kdy nekladou 319; zdů
raznění pomocí ipse 247, 2
a 319 P.

náměstky tázací
s doplňk. 216

náměstky ukazovací 322 nn.;
shod, se s doplňk. 216; neshod.

shodují se

223

se s doplňk. tže, P. 2; shoda
při několika jménech 218

náměstky vztažné shod. se s do
plůk. 216; vazba dle smyslu
při nám. vztaž. 217, P. 2;
shoda při několika jménech
218; osoba vztažné věty 219;
jméno pošine se-dověty vztaž.
326; spojení vět vztažn. po
moci e t ete. 327; relat. spojo
vací 328; dvě věty splývají
pomoci relativa 329; v slovo
sledu 505 n.

náměstka zvratná 320 nn.
nancisci 222, a), 3
nasei s doplňk. 214
následnost 350, C
natu 282
naturá 280, 1, b) í
natus na označ. věku 232, 2;

211, P. 1; s abl. původ. 270
navi po lodi 274
ně při konjunkt. přácim 302;

při konj. připoušt. 364 a 406,
4; pří konj. prohibit. 365, 1;
při konj. imperat. tže, 2 a 3;
při imperat. II. 366; při im
perat. I. básn. 365 p. č.; ve
větách účel. 369, 1 a 2; ut
ne 370, P, 1; po slov. impe
diendi 376; po slov. timendi
(ne, ne non) 377; po slov.
efficiendi 380, a); n č část. tá
zací 412; ně— an 413; při
zvolacím infin. 429

nec v. negue
necessarius 241 a P. 3
necesse est indik. m. čes. kondic.

358, 2; má význ. futur. 350,
B P.; s pouhým konjunkt.
310; s inf, 416, b), s akk. a
inf. 422, b)

necessitate 280, 1, b)
nedum 401, P. 2
negare — tvrdím že ne 425, 7
neglegere s akk. 222, a) 2;

s inf. 418
nemo 337



224

nempe 474, P. 2
neosobná slovesa bez podmětu |

197; s podm. tže, P. 1; s infin.
416, b); s akk. a inf. 422, b)

nepřechodná slovesa stávají se
složením s předl. přechod
nými 225 n.; přechodnými
u básn. str. 21 p. Čč.; pojí
se s dat. 237, 2; připou
štějí v pass. jen vazbu neos.
340, 1; rovněž při vazbě ge
rundiv. 443, 2 a 444, 2; osob
nou v pass. u básn. 340, 1 p. č.

nepřímá řeč 492 nn.
neguaguam 480
negue 457, 1; nedgue vero,

neague tamen, nedue
enim tže, 2 a 478, 1, P. 1;
= ale ne, avšak ne, přece
však ne457, P. 1; neadue—
negune, nec— nec, et—
negne, nedgue-—et 46l;
negueauisauam, auid
gouam, ullus ete. 331 a
481,3; nedgue aut- aut
481, P.; nec— nec po zá
pornosti 482, 2; negue spo
juje dvě slova po předcháze
jici zápornosti 483;nec non
Htotes 482, 1, P. 1 a p. č.;
negue m. neve ve věl.
účel. 370, P. 3

ne—auidem 460; po zápornosti
482, 2

nescire: nesecio dgulis ete.
— aliguis ete. 410, P. 3;
neseio an 4142 a 959,2,
P.; s inf. 418

neve (neu) 305; 309, 2
nihil akk. příslov. 234; pro

nihilo putare, esse 254,
P.; s gen. celk. 259; nihil
aliud tže, P. 2; nihil
mocný zápor 480

nimirum 474, P. 2

nisi 398; při abl. abs. str. 169D. č.

niti 275 a P.; s ut 373

nele v. velle; noli no
lite s inf. o zápovědi 365, 1

nomen mihi est 244,3; no
mine s gen. criminis 262,
1, P. 2; nomine = dle
jinéna 282, abl. modi 286,
2, d)

nominare s doplňk. 212 n.
nominativ dvojí 213; při zvo

lání 235, 2; v oslovení tže p
č, nomin. cum inf, 430 n.

non 478; nesmí se klásti 481,
1; non neseio a pod. (li
totes) 482,1; nec non = et
tže, P. 1 a p. čČ.; non...
nec—nee, non... ne—
guidem tže,2;nemonon
a non nemo atd. 337, 2;
1ta nou ete -ut tak málo
že 3793,1 a P.s;guam non!
jak málo! 411, P. 4; et (ac)
non 457, P. 2; non ni
koli, a nikoli, nikoli však
473.P.1a2

nonne 412
nostrum, vestrum 254 a P.
nubere 238; nuptum loca

re 432, P.
nudare, nudus 267
nullus: nullo při ahl =

296, P. 2
num 412
numeralia v. číslovky.
numero a in naumero 0 do

plňku 212 P. 3; ex co nu

DCZ

MmeEro= eX eaArum nu
mero 217,P. 2; nullo in
numero putare, esse,
haberi 234,P.: numero
abl. omez. 282

nuntiare de re a rem 311,6;
nunfior nom. s inf. 4891,
4, P. 2.

O! s akk. 235, 1; s vok. 235, 3
ob 303; s gerund. 450, P.
obavné věty 376
cbire 225, B, 1



ohlivisci 201
oboedire, obseagui, obtemperare

238
obsecrare, obtestari ut 373
obsidere 225, A í
obstare ne (guominus) 376
orcasu 290, 2
necultare 274
occumbere mortem 22%,B, 1
oceurrere 2939, 1
odio esse 245, 1. P. 1; srv.

340, 2
odpověď k otázce 412, P. 3
offendere 222, b)
offérre se 299, 1
otficere ne (aguominus) 376
olere, redolere 227, a) P. a p. č.
omittere 418
Oomnisvýzn. 334; omnium

nostrunm 247, 2 a 250,3
on, ona, ono, jeho, její vynáší

se v lat. náměstkou zvrat.
390, 2; srv. 425, 1

onerare, onustus 270
operá 272;operam dare v.dare
opětované děje 350; při cum

893, 2; vyjadřují se konjunk
tivem str. 129 p. č.

opinio est s akk. a inf. 422, a);
opintone abl. srovnáv.271,
P. 2; abl. omez. 282

opisná konjugáce v. coniugatio
periphr.

opisování konjunkt. fut. 359, 2
a P 4; konjunkt. irreálného
ve vazbě akkus. s inf. 396, zá
vislého na spojkách s kon
junkt. se pojicích nebo na
naměstee tázací 397, 2 a 3;
infinitivu fut. 421, 2; passiva
sloves. krvtočin. a. jiných
40, 2

oportet ind. in. čes. kondie. 358,
2: má význ. futur. 8350, B,
P.: s pouhým konjunkt. 375;
s inf 416, b); s akk. a inf.

H

225

422,b); oportuit s inf.
perf. pass. 42%,P. 2

oppugnare 222, a), 3
optare ut 373
optimus se supin. v u 453
opus est 279; 416, b); 422, b)
orare 228, 2; 319
oratio obligua v. nepřímá řeč
orbare 207
ordine 286 2, d)
ordiri, oriri a b 310, 2
ornare, ornatus 271
ortus s abl. 270 s ab tže, P.

| Paene s ind. perf. 358, 2, b)
paenitet me 263; 386; 416, b)
par s dat. 241;par, pariter

atane 404; par est ind.
n. čes. kondic. 358, 2, s akk.
a iuř. 422, a)

parare s inf. 418
parataxe 507, 3
paratum esse 418; 450
parcere 238 a P.
parere 238
pars: .magnam partem,

partim 234; s gen.celk.
258; pars—pars s kterým
pádem? 260, P. 2

particeps s gen. 251
participium 434 nn.; přívlastk.

435 n.; perf. pass. překládá
se substantivem slovesným
436 a P.; doplňk. 437 n.; pří
slovečné 439 nn.; rozvádí se
větou souřadnou 439, 3, P. 1;
překládá se výrazem před
ložk. 439, 3, P. 2, pouhou
předložkou 439, 3, P. 3; párt.
fut. act. (bez esse) 435, P.
a p. č., srv. str. 165, 100 a 168
D. č.; part. perf. act. jak se
nahrazuje v lat. 439, 4; něko
lik participii v téže větě 441;
part. perf. pass. s akk. 224
p. č.; part. v dativě zřetel.
242, P. 1 a p. č.; partie. porr.
pass. při abl. příčiny 280, 2:

15
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part. pef. pass. při habeo a
teneo 3944,P. 2; zpodstat
ňování partie. 493

parum s gen. 259;parum ha
bere 418

passivná slovesa s akk. u básn.
294 p. č.; s abl. n. s předl. a b
273; pass. vazba na odkli
zení dvojsmyslu ve vazbě
ace, ©.inf. 425, 5; pass. vazba
m. aktivné 492..

passivum 340 n.; sloves pře
chodn. 340, 1, srv. 221, 2; 222,
P. 2; 224, P.; sloves nepře
chodn. 340, 1, srv. 2938; vy
jadřuje se opisem 340, 2; jak
se vynáší v češt. tže, P. 1;
pass. mediálné 341

patere in longitudinem
ete. 231, 2, P. 2

pati s akk. a inf. 428; — dáti
445, 2, P.

patiens s gen. 251
paulum příslov. 234; paulo

284, 1
pellere s abl. n. ex 2608
penes 304
per 308
peragrare s akk. 225, B, 1
pereguitare per 225, DB,3
perfeetum 344 a 345; označ.

předčasnost 350,B; po post
auam, uť, ubi ete. 352,2

perficere ut 380, a)
pergere 418
perhorreseere 224
periculum est ne 377
perinde ac si 402;ataue, et,

aue 404
periodologické skládání vět v

lat. 510
peritus, imp. s gen. 251 a 448, b)
permittere ut 373; s inf. tže,

P. 3; s gerund. 445, 1
permovere ut 373
perseverare s inf. 418 a P. 2
persuadere 227; 238; s ut 373;

s akk. a inf. 374

| pervadere per 225, B, 3
petere 228, 2; různý význ. slo

vesa petere tže, P.; ut 373
piget me 203; 416, b)
placet 374, P. 2; 416 b); 422, b)
plenus s gen. 251plerigue| doplňk.

rumaue 234
pluere s abl. 274; s akk. str.

21 p. č.
plurál m. singul. 485; u básn.

2153. ple.

tže p. č.
plurimum akk. příslov. 234;

s gen. 259
plus příslov. 234; s gen. 259;

s vypušt. guam 271, P. 1;
plus aeduo tže, P. 2

plusguamperfectum 347; ve vě
tách vedl. 350, B, 2

pocitu slovesa v. affectuum
verba

podmět 195 nn.; nevyjadřuje
se 196; při neosobn. slovesech
197; postavení jeho v slovo
sledu 505 n. 509, 4 a5

podmínečěné věty 395 nn.; ir
reálné v závislosti 396 n.;
zkracují se participiem 439,
3, ablativem abs. 440, 2

| podstatná jména v. substantiva
pohybu slovesa s akk. u básn.

224 p. č.; různé vazby po
nich 452, P. 2 a p. č.

polysyndeton 458, 2
pone 309 p. č.
ponere s in a abl. 316, B, 1;

ve smysle přenes, tže, P. 2 a
275, P. .

posecere 214; 229, b)
posse má význ. futurál. 350, B,

P.; s inf. praes. m. Konjunkt.
opisné konjug. 353, P. 4; in
dik. m. čes. kondie. 358, 2;
posse a potuisse s inf.
praes. m. infinit. na urum
esse a urum fuisse 39,
2: pofnerim a potuis



sem sinf. praes. m. konjunkt.na urus fuerim a urus
fuissem 397, 3; posse
s inf. 418; — dáti 445, 2, P.;
facere. non. possum
auin 3841; non possum
non 482, 1

post 294; s abl. miry 284 1 a
2, srv. 390, 1, P.posterior,postremus| doplňk.
215;postrem us přivlastk.
204, P. 1

postauam 390
postulandi verba 373, a)
postulare 229, b); ut 373, a)
potiri 278 a P. 1; přechod. ve

vazbě gerund. 445. 1, P. 1 a
447, 1, P.

potius guam 379, 2 a 425, 4
prae 313
praebere se s doplňk. 214
praecedere 225, 4
praecepto abl. 280, 1, b)
praecipere ut 373
praecipitare přechod. a. ne

přech. 339, 1
praedicativum nomen v. do

plněk, doplňovací jméno
praedikát v. přísudek
praeditus s abl. 271
praeesse s dat. 239, 1; 449
praeferre, praeponere 239, 1
praeficere 239, 1
praesens doplňk. 215
praesens (čas) 343; označ. sou

časnost 350, A; po du m 352,
2 a 891, 1; po anteauanui
a prlusaguanmn 939, 2

praestare se s doplňk. 214;
= předěiti 225, B, 4; 282, 1

praestat 284, 1; 416 b); 422, b)
praeter 305
praáeterire, -gredi, -vehi s akk.

225,B; praeterit me 223.
praetermittere:nihil prae

termitto auin 383;s inf.
418

precari 228. 2; s ut 373

227

primus přívlastk. 204, P. 1;
doplňk. 215 a P.

princeps doplňk. 215
prior doplňk. 2:5; 498
priusauam 392, 2
privare 207
pro 314; guam pro po kou

par. str. 75 p. č.
pro citosl. 2935,P. 1
probaturmihi res a res a

m e 243, P. 2
procul a b 306, P. 2
proč? opisem 411, P. 1
prodere memoriae 424,b);

proditum est. mer.
neosob. 431, 4, P. 3

prodest 422, b)
proelio abl. 274
prohibere 222, b); 268; na

(aouominus) 376; s inf. 376,
P. a 419

proinde477;pr. auas!, acsi
402; pr. atgue 404

pronomen v. náměstka
prope 306; prope est

390, b)
properare s inf. 418
propinguus, propior 241 a P. 4
proponere s gerund. 445, 1 a P.
proprius s gen. 249; pro

prium est ut 380,b)
propter. 307
propterea au od 385, 2
prospicere, providere 242; ut

319
proximus 215; 241 a P. 4; pro

xXimumestut 380,b) P.1

ut

. prudens, impr. 251
prý jak v lat.? 431 4; v řeči

nepř. 432
přácí věty 401
před kolika lety? 232, 2, P. 2
předčasnost 350, B í
předložka opakuje se při slož.

slovese 225 a 239; o předlož“
kách 294 nn.; vypouští se 504

předložkový pád přívlastk. 318:
jak se nahrazuje v lat. 503

15*
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předmět v slovosledu 505 a
509, 4 4 5

přechodná slovesa s akk. 221
nn.; s dat. 231, 1; v trpném
r. 9840, 1

příčinné věty 385 nn.; zkracují
se participiem 439, 3, b), abla
tivem absol. 440, 2, b)

přídavná jména v. adjektiva
příliš 498, 2 a F.
připodobení pádů 235, p. č.;

244, 3; 417, P. a p. č:; rodů
slovesn. 340, P. 2; způsobů
368 a P. 1; způsobův i časů
868, P. 2

přirovnávací věty 402 nun.;
s konjunkt. 402; s indikat.
403 nn.; zkrácené s ut, ve
lu t ete, 402, 3. ve vazbě akk.
s inf, 425, 4; zkracují se pat
ticipiem 439, 3, p. č., ablati
vem absol. 440, 2, p. č.

příslovce vyjadřují se v češt.
adjektivem: bene spera
re dobrou naději míti a pod.
499: obsahuji úsudek o ději
určit,, slovesa: male re
prehendunt a pod. 500;
kterak se nahrazují v lat.
501; nevyjadřují se v lat.
(en, ještě atd.) 502; bývají
obsažena ve spojce (et = a
vskutku,.a to atd.) tže, P.

přístavka 208; přístavkou ad
jektivum rodu středn. v plur.
tže, p. č.; přístavka k celé
větě tže

přísudek 198 nn.; shoda s jed
nim podm, 199 n.; s několika
podm. 201 n'; v slovosledu
505 n.

přívlastek 203 nn.; shoda pří
vlastku adjekt. 204, 1; posta
vení přívlastku adj. 204, 2;
přívl. u vlastn. jména 204, P.
2: přívl. substant. ve význ.
adjekt. 207. 1, P. 2; adjekt.
přívl. u dvou subst. 205; dva

adjekt, přívl u subst. 206;
shoda přívl. substant. 207, 2;
přívl. podřadný 209 n.; pří
vlastkem adverbium 210 a p.
č.; přívlastkem pád předložk,
318; genitiv pád přívlastku
246 zřídka jiný pád tže, P.

pudet me 263 a P. 2; 4106,b)
pueritia:prima pueritia

a in pueritia 2%, 1, b)
putare s doplňk. 213 a P. 8;

S gen. ceny 254; pro ni
hilo, nihili tže,P.; non
(nunáauam) putavi 358,
2, a), P.; putares 959,1: =
snad, asi 959,2, P.; putor
nom. s inf. 431, 3: putan
dum est neosob. n. osob.
481, 4 P. 3.

Oua 289, 2) c)
auaerere aliguid ab (ex)

aligno 228,2; aliguem
tže, P.

aualis—talis 403
aguam: místo toho abl. srovn.

21; vypouští se po plus,
minusete. tže,P.l;guam
pro po kompar. 314 p. č.;
auam ut po kompar. 379,
2; místotohotéž guamaui
409 2, P.; guam m. post
auam 390, 1, P.; při superl.
403, P. 1; auam-—-tam
403; auam po kompar. =
Mež405;non tam-—guam.
non minus- auam, non
magis-auam tže, P. 2;
Ccuam! = Jak velmi! 411,
P. 4; aguam non (nihil)!
jak málo! tže

auamdiu 391,2; auamdiu —
tamdiu 403

anomauam, aguamvis 406 1 a
2; při particip. str. 166 a 169
p. č.

gwando: si, ne aguando 390,
2 P 2



auandoguidem 385
auantopere—tantopere 403;

guantopere! = jak vel
mi! 411, P. 4

anantus—tantus 403;auan
to guisaue (auis)-tan
to s kompar. 333, 2, b), P.;
ve větách omezov. = pokud
409.4 P.:;auantum! = jak
velmi! 411, P. 4

auare: 389, P.; srv. 411, P. 1
aguasi 402; ve přirovn. větě

zkrácené 402, 3; při particip.
str. 166 a 169 p. č.

aue 455; u předložek 182; po
výraz. stejnosti 404; — a
zkrátka, a vůbec 502, P ; spo
juje dvě souřad. slova po Zá
pornosti 483

aueri, congueri 224; v. affectu
um verba

gui relat. spojov. 328; s est a
subst. opisuje předl. pro =
vedle 326, d); idem-—aui
103; gui příčinné, připoušt.
podmín. 409: omezov. tže, 4,
P.; aduod v. toto

gui? jak? 411, P. 4
aguia 385
auicunaue s ind. 408, 2
guidam 332; při adjekt. a subst.

tže, P.
guidem 472 a P.; et aguidem

8283,2, P.; guiaguidem 409,
4. P

guidni? 411, P. 2
ouin 381 nn.; s indik. 384, P.

2; dguln etia m a pod,tže;
non guin 385,P. 2

guippe gui 409, 3, P. 1; při
particip. v str. 166 a 169 p. č.

auis, guid nám. neurč. 330, 1;
gu1d s gen. 259; v. duo

guis? aguid? opisem 411, P. 1;
guis est guin 8384 2;

co? v čem? proč? 234;
s gen. 259

229

auisauam 331; srv. 481, 2 a 3;
v otázkách s an 414, 1, P.

auisgue 333; v. auo
guisguis s ind. 408, 2
aguivis 334, 1
auo—e0 abl. miry 284, 1; guo

guisague (auis)—eo (hoc)
333,2, b), P.; guo = ut eo
9(1l; non auo, non gůoc
non 385, P. 2

auoad 391, 2; 392
auod (id auod) táhne se

k celé větě 217, 2; dguod si
a pod. 328, P. 2; spojka příč.
380 nn.; non duod, non
auod non tže, P. 2; po slo
ves. pocitu 386; kdy auod,
kdy ut, kdy akk. s inf. 387,
P. 1; — co se toho týče 388;
est auod, habeo guod
ete. 389; s konj. ©ciz.minění
307 a P.; ve větách oinezov.
409, 4 P.

guominus 3706
auomodo? 411, P. 4
aguoniam 385 a P. 1
auogue 459
auot—-tot 403; auotauot

s ind. 408, 2; auotiens—
totiens 40.

«“,

Rarus doplňk. 215
ratione: 286, 2, b)
receptui 245, 3, P. 1
recipere s abl. 274
recordari 261, P. 1
reetá (via) 289, 2 c)
recusare 370; 383
reddere s doplňk. 213 a P. 1
redundare 276 a p. č.
refercire 276
referre gratiam alicui

237;refert = záležína tom
265; 416 b)

refertus 276 a P.
reflexivná činnost 341
reformidare 224
religioni 245. 3. P 1
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relinguere s doplňk. 214 a P.;
s dat.245,3; relinauitur
ut 380, b)

religuus: religui význ. 338;
religuum est ut 380,b),
P.1

reminisci 201
renuntiari consul 212 P. 1
reperire 214; 424, a)
reprehendere aguod 386, P. 1
repugnare, resistire ne (guo

minus) 3706
res do češt. různě se překládá

490; opsání m. neutr. adjekt.
493,2, b); re, re vera 282

respicere 222, d)
respondere ut 3742
restat ut 380, b) a P. 1
retinere s dopiňk. 214: ne

(aguominus) 376;non me
retineo aguin 983

ridere 224; v pass. tže, P.
rogare 228,2; sententiam

senatorem 229,s jinými
akkusativy tže p. č.; ut 373;
rogatu 2809,1, b)

rozkaz mírnější. ostřejší 365,
1, P.

rozkazovací věty 373
rus 293.

Sacer s gen. 249
salvus doplňk. 215
samostatné časy ve vedl. vět.

352
sanare 238, P.
sane v odpov. 412, 1, P. 3;

haud sane 479
sapere picem pod. 227, a), P.
satis s gen. celk. 259; satis

magnus, multustže, P.+;
s. est 416,b); s. habere
418

sciens, inseiens doplňk. 215
scilicet 474, P. 2
scire: haud scio an 8359,2,

P.; scito, scito te 366(132,
3); s inf. 418

seribere ut 374,2; seribor
nom. s inf. 431, 4, P. 2

se-: složená se sě- (secerno,
separo ete.) mají abl.
s předl. ab 268

secundum předl. 309
seeus: non Ss.ac si 402; at

aue ete. 484
sed 466; sed enim 4069,P. 1;

sed tamen 471,3
senectus:sum ma senectu

te a in senectute 2%,
b) a P. 1

sententia:meá sententiá
282 a 319

sentiendi verba s ut 374, 2;
s akk. a inf. 424; v pass.
s nom. a inf. 431, 4, P. 2

segui 222 a), 1; sedauitur
380, b) , P. 1

shoda přísudku s podm. 199
nn.; přívlastku adj. 204, 1;
přívl. substant. 207, 1; do
plůku 211, 2; opačná 216;
náměstek 217 nn.

shodné věty 351
si: au od si 328,P. 2; si básn.

s konjunkt. přácím 362 p. č.;
s indik. nebo s konjunkt. 395;
si non a nisi 398,1; si
non, sil minus 399; si
— sin) 400;sed si, si ve

ro, aguod si tže, P.; si mo
do 401, P. 1; si částice tá
zací 412, 2, P.

sie-—ut tak—že 379
sice—avšak jak lat.? 472
sicut 402,3; sicut--ita 403
silentio abl. 286, 2, d)
similis 241 a P. 1; s akk.

vztahu 233 p. č.; atgnue ete.
404

similiter ac si 402; ataue ete.
404

simulace, simulataue 390
simulare, dissim. 424, b)
sin, sin autem 400



sine s ullus 331, 2; s před
cház. záporem tže, P. 1 a
482, 1

sinere s akk. a inf. 428; sinor
431, 1, P.; = dáti 44, 2, P.

singulár m. plurálu 484
siguidem 385
sitire sanguinem 227,a), P.
sive (seu) 464; sive— sive

s ind. 395, I, P.
slovosled 505 nn.
složená (s předi.) slovesa s akk.

n. s předl. 225; s akk, u básn.
tže, p. č.3; s dať. n. s předl.
239; s dat. u básn. tže, p. č.

snad jak v lat.? 359, 2, P.
snahové věty 373
solere s inf. 418 a P. 2
solus doplňk. 215 a P.; non

solum-—sed etiam atd.
461; non solum non
sed etia m tže a 379,P.

solvere s abl. 267; — vyplouti
399, 1, P.; non sum sol
vendo 449, P.

současnost 350, A
souslednost časů v. consecutio

temporum
spatium dare 448,P. 2
specie 286, 2, d)
spectare 222, d); specto (id

specto) ut 373
sperare 224
spes: spé abl. srovn. 271, P.

2; Spes est 42, a); in
Spe Sum, in spem ve
nio 424, a)

spojky slučovací 454 nn.; dvo
jité slučov. 461; rozluě. 462
nn.; odporov. 466 nn.; odů
vodň. 474; výsled. 475 nn.

spoliare 207
spona esse 198, řídí se do

plňkem 200, P. 2; sponová
slovesa 212, řídí se doplň
kem tže, P. 4

sponte280,1,b);suasponte
319

231

stare s gen. a abl. ceny 255
starší než tolik a tolik let 271.

P.1
statuere s in a abl. 316 B, 1;

ut 373; s inf. 373,P. 4 a;
418; s akk, a inf. 374

studere 227; 238; 418
studiosus s gen. 251 a 448, b)
suadere s akk. 222,P. i; sut 3783
sub 317
subire 225, B, 1
substantiva osobná m. věcných

486; srostitá m. odtažitých
487 a P. 1; odtažitá hromad
ná m. srostitých v plur. tže,
P. 2; nahrazují se v lat. věta
mi 489;substant. v tor (sor)
tže, P.1 a 2; v lat. se nevyjad
řují 491

subter 317 p. č.
subvenire, succedere, suceurrere

289, 1
suceensere 238
sudare 227 p. č.
sumere s doplňkem 214
summus přívlastk. 204,P. 1; do

plňkový 215; summum =
nanejvýš 234; sum mus do
češť. různě se překládá 495

super 31T p. č.
superare 225, 4; 282, 1; 284, 1
superbus s abl. 281
Superesse 239, 1
superior dopiňk. 215
superlativ — elativus 498, 2;

vzmocňování superl. tže, 9
supinum v u m 452; jiné vazby

m. něho tže, P. 2; sup. vu
453; jiné vazby m. něho tže,P.1la2

supra 302.
suus vlastní 320, P. 1

Tacere 227
tacitus doplňk. 215

| taedet me 263; 416, b)
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talis ut 379; 1alis—aualis
403

tam: tam—auam 409; non
tam—auam 405, P. 2

tamen 471; tamen při relat.
spojov. 32858

tamauam 402; ve přirovn. větě
zkrác. 402, 3; při partie, str.
166 a 169 p. č.

tantus ut 379;tantum ab
sum, abest 979,P.; tan
t u m s gen. celk. 259; ostatně
v,auantus

tázací věty 410 nn.; jednočlen.
411 n.; dvoučlenné 413 n.;
bez slovce táz. neb s ut 412,
1P 2

temperare 242, 2; mihi non
tempero aguin 389

temptare 222, P 1; si 412, 2, P.
tempus:temporeain tem

pore 2%,1a) a P.1; tem
pore suotemp, tempo
ribus 290. 2: suo tem
pore 319; tempus est
422, a); 448. P. 2; tempus
dare tže

tendere ma nus str. 37 p. č.teneresabl.274:— part.perf.
pass. 344, P 2

terra marigue 2899,2 c);
terrarum gen. celk. 259,
P.3

timendi verba 371
timere s akk. 222, a) 1; 242 2;

ne (ne non, ut) 370; s inf.
tže p. č.

tot ut 379 tot —auot 403
totiž nepřekládá se 502
totus doplňk. 215; toto, tota

289, 2
tractare 222, P 1
tradere:traditur,tradun

tur 431,4; traditum est
tže P.3

traducere, traicere, (transpor
tare s dvěma akk. 226

trans 299; slož. s trans 225,A

' tremere s akk. vztahu 233 p. č.
tribuere s dvojím dat. 245, 2
tristis doplňk. 215
tueri, tutus ab 268
tum: cum -—tum 48 a P. 6;

tum-—tum 461; tum ve
To 468, 3

turpis supin. se v u 458.

Ubi:ubi ubicunaues gen.
259, P. 3; ubi ubi pri
m um 390

ubicunaue s indik. 408, 2
účelné věty 369 nn.; příslovečné

370 n.; podstatné 372 nn.
uleisci 222, d)
ullus 331; srv. 481, 2 a 9; po

sine 331, 2 a P. 2: v otáz
kách s an 414, 1, P.

ultimus přívlastk. 204, P. 1;
doplňk. 215

1 ultra 299;ulterior 498
unguam 331, P. 3; srv. 481, 2

a 8
unus doplňk. 215; unus ex, de

260,P. 4; unus (omnium)
při superl. tže; unusguis
aue 333; unus-—-alter
396, s gen. náměstky 260, P. 4

usguam v. undguám
usgue: e0, usgue e0 non—

u t 379aP.
usus subst.: usuli sum 245,

P. 1; usu venit ut 380,b)
ut: ut agůjsaue-—ita se

superl. 333, 2 b) P.; = aby
369, 1; ut ne 370, P. 1; ut
non v účel. větě 370, P. 2;
ut vvpouští se 375 a P. 3;
—=že (ut consecut.) 378;
ut po kompar. s gu a m 379,
2;ut ut primum 390;ut
s1 402; ut ve přirovn. větě
zkrácené 402,3; u t odůvodňo
vaci a omezovací 403, P. 4;
uvádí příklad 403, P. 5; ut
concess. 406, 4; ut aul pří
činně 409, 3, P. 1; ut! při zvo



lání 411, P. 4; ut při otázce
412, 1, P. 2; ut dixi a
pod. věty vložené 425, 6, P.;
ut videor, videris atd.
431, 2, P. 1; ut-— ita, sic
403 a P. 3; ut při partie. m.
věty přirovn. str. 166 a 1069
D. ©.

utcungue, utuť s indik. 408, 2
uteraue 335; uteraue fra

ter, ale uterdgue no
strum 200,P. 1

uti, abuti s abl. 278; s dvojírn
abl. 213, P. 3; přechodné ve
vazbě gerund. 445, 1, P. 1 a
447, 1, P.

utilis 241 a P. 3; 450; se supin.
v u 453;utilius est indik,
m. čes. kondice. 258, 2

utinam, utinam ne 302
utpote aui 409, 3, P. 1; při

partie. str. 166 a 169 p. č.
utrum—an 413.

Vacare, vacuus 267
vae citosl. 235, P. 2
valere ad 418, P. 6
vazba dle smyslu v. constructio

ad sensum; osobná v. nomi
nativ s inf.; osobná a ne
osobná při gerund. 444, 2 (133)

ve příklon. 465 a p. č.
vehi s abl. 274
věk něčí jak se označuje v lat.

232,2a P.1
vel, vel— vel 463; = i až

1 také tže, P. 1; — již tže P. 2
velle s dat. a akk. 242, P. 2; m.

inf. fut. 353, P. 4; má vý
znam futurálný 350, B, P.;
s pouhým konj. 375; s inf:
418; s akk. a inf. 427; s inf.
perf. pass. tže, P. 2; velinmm,
vellem s kon]. 302; o mir
nějšim rozkaze 305, 1, P.;
mihi est aliguid vo
lenti str. 34 p. č.

233

velut: velut si 402;velut
ve přirovn. větě zkrác. 402, 3

vendere, venire s gen. (abl.)
ceny 225 í

venire s dat. účel. 245, 3; venit mihi in mentem
261,P. 2; usu venit ut
380, b)

vereri ne (ne nom, ut) 3877;
s inf. 370,P. 1 a 418;vereor
ne = asi 377, P. 2

vero 468;nisi vero 398,P.
vertere přechod. a nepřech.

399, 1
verum — sed 40606;veri si

milis 241,P. 1
vesel 278
vespolnost kterak se označuje

821
vestrum v. nostrum
veťtare v. iubere
větosled 508 nn.
via a in via 289, 2, c)
videlicet 474, P. 2
videre ut 373; vide ne (ne

non) tže, P. 6; s akk. a inf.
424, a); s partie. 438, 1; vi
deres 359,1; videri s do
plňk. 212;videtur mihi
(— placet) 374, P. 2; 416,
b), 422,b); videor s nom.
a inf. 431, 2; ut, videor
ete.tže,P. 1; mih videor
—=domýšlím se tže, P. 2; vi
deor s význ. pass. tže, P. 3;
neosobně tže, P. 4

vis: per vim 27, P. 2 vi
286, 2, d)

vitare, evitare s akk. 222, a), 1
vitiodare aliaguid 24, 2
vivus doplňk. 215
vixdum etiam 459,P. 1
vložené věty mají časy samo

stat. 354, P. 3; m. akk. s inf.
425, 6, P.; m. nomin. s inf.
431, 2, P. 1

vocare s doplňk. 212 n.
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vokativ 235, 3; doplněk ve vok.
básn. tže p. č.

voluntas: voluntate
1, b)

voluntatis verba (chtění) 375
vskutku nepřekládá se 502
všichni kterak se vyjadřuje

394, 1
vybízecí věty 313
výsledné věty 378 nn.; příslo

več. 379; podstatné 390
vztažné věty 407 nn.; přesné

408; zástupné 409; zkracují se
participiem 435,2; nezkracují
se partie. tže, P. 1.

280,

Záporná| slovesa© přechodná
s akk. 222, a), 2; záporné par

tic. přisloveč. jak se překládá
do češt. 439,P. 4; záporný abl.
abs. jak se překládá do češt.
440, 3, P. 3

zápornosti 478 nn.; v lat. zá
pornost jen jedna 481; dvě
zápornosti v téže větě se ruší
482, 1, neruší se 482, 2; dvě
slova souřaděná po zápornosti
kterak se spojují 483

zápověď 365; u básn. tže, p. č.
zosobnění 492 a 497
zpodstatňování adjektiv a par

ticipii 493
zvany; tak zvzivý 495, P 1.

Žádací věty 373.
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