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Předmluva.

Podávaje u veřejnost slovník tento česko-latinský, činím to s ostýcha
vostí věru nelíčenou, věda sám předobře, v jak mnohých kusech ne
úplný a nedostatečný jest; že však nicméně přece již nyní vydávám
jej, toho příčinou jest jednak okolnost ta, že z mnoha stran a to od
mužů v oboru tom na slovo vzatých k tomu byl jsem vybízen, jednak
to, abych, pokud na mně jest, co možná brzo odpomohl jednomu z ne
dostatků, pokrok v jazyku latinském na školách našich nemálo zdržu
jících. Čekalť jsem zajisté jako jiní toužebně, -že vydáno bude dílo po
dobné v rozměru větším, kteréž by i učitelům vědecké poskytovalo
pomůcky a tak mezeru až posud trpce cítěnou a nám věru ne ke cti
sloužící vyplnilo; a skutečně před několika lety již kroky k tomu uči
něny — než, sešlo bohužel s podniku tak žádoucího a když odnikud
nedoslýchal jsem, že by podobné dílo se sestavovalo, umínil jsem si já,
ač chatrné zdraví a síly mé velikého namáhání nesnesou, aspoň pro
mládež naši sestaviti slovník příruční, jenž by okamžité a nutné potřebě
z části vyhověl. Výsledek několikaleté, v skutku namáhavé práce podá
vám tedy tuto u veřejnosť, opětně podotýkaje, že dalek toho jsem, abych
dílo toto měl za vady prosté a ve všech kusech zdařené. Máť každý
první pokus, a tím zajisté jest slovník druhu tohoto u nás, nemalých
obtíží a nesnadností do sebe, jež sezná nejlépe, kdo 0 cosi podobného
se pokouší; a že prvné to dílo oboru toho v literatuře naší, tím, doufám,
omluví se mnohé nedokonalosti jeho.

Při sestavování knihy té měl jsem na zřeteli především a jediné
žáky, kterým podati chtěl jsem knihu příruční; aby však kniha příliš
se nezvětšila a zakoupení jí veliké části žáků nemožným se nestalo,
musil jsem se co do objemu jejího co možná uskrovniti. Sneseno tu
sice, jak na první pohled vysvíta, více materialu než v německo-latin
ských slovnících podobného směru se nalézá, avšak veliká bohatost
mateřštiny naší daleko není vystihnuta v slovníku tomto, v němž dle
plánu přetlumočena býti mají jen slova a rčení důležitější a potřebnější
a vynechána taková, která v rozumně volených úlohách žáků se nena
skytají neb aspoň naskytati se nemají.

Ze stručnosti tedy, které především pilen jsem býti musil, plyne
1 to, že jsem častěji na místě důkladnějšího a obšírnějšího výkladu po
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ukázal ku grammatice, zvláště Kosinově a Svobodově a k Vojáčkově
Rukověti; kdyby však stránky tyto a podobné žákům, zvláště začáte
čníkům, jižto poprvé slovník takový do ruky dostanou, nesnáze činiti
měly, bude arciť potřebí návodu se strany učitele, jehož aby pp. kolle
gové v případě tom neobtěžovali sobě žákům poskytnouti a vůbec v slov
níku slov vhodných vyhledávati je naučili, slušně prosím a žádám. —
Ze slov a jmen země- a dějepisných vytkl jsem z též příčiny jen nej
obyčejnější, maje za to, že učitel po případě v úlohách jména neoby
čejnější žákům snadněji podá, než bych já to bez valnéhorozšíření
knihy byl učiniti mohl.

Tolik tedy vzhledem ke stručnosti slovníku toho; avšak přesnosť
mluvy jak české tak latinské měl jsem za první a nejdůležitější úkol,
dobře věda, že pro žáky jen to dost dobré jest, co jest nejlepší. Budou-li
se ale přes to přese všechno některá rčení česká nedosti přesná zdáti,
připomínám, že měl jsem za to, slovníkářt že dlužno často i rčení méně
snad oblíbená přetlumočiti, ježto i taková v úlohách naskytati se mohou,
ani k tomu nepřihlížeje, že, jak věci na ten Čas stojí, u nás v příčině

i od dobrých spisovatelů užívané, jiní opět zastávají jich a tak pokud
areopagem nějakým k tomu oprávněným o podobných věcech poslední
slovo nebude proneseno, v přemnohých případech s tíží bude lze za
Chovatl Se všem.

Pilný zřetel dále brán k synonymice u nás více než které jiné od
větví filologie ladem téměř ještě ležící a pokud objem knihy toho do
pouštěl, krátce a stručně poukazoval jsem k jemným často odstíněním
podobných na oko sobě významů. Taktéž nevážil jsem ni píle ni času,
bych látku u jednotlivých slov dosti, tuším, bohatou v potřebný přehled
přivedl a logicky rozvrhl i seřadil a mnohý článek jest výsledek dlouhé,
namáhavé práce a opětného přepracování a opravování. — K nesnad
nostem těmto zakládajícím se ve věci samé a v tom, že při celém pro
vedení nemaje odnikud průpravných prací sám na sebe byl jsem od

souslednosti a. pořádku slov ze slovníků našich napořád bráti, ježto
z těchto některé nečiní rozdílu mezi i a v, jiné mezi + a ř, jak to
přece pro školu nutno a potřebno jest. Obtíže pak vznikající z rozdíl
nosti ve psaní slov s s, vz a z složených hleděl jsem překonati tím, že
bera zření k původnímu významu předložek a jich složenin na patřičném
dle mého soudu místě slova taková probrav na druhém, kde by jich snad
někdo jinak je píšící hledal, k nim jsem poukázal.

Adverbia k adjj. slušící vřadil jsem pod adjj., k nimž patří, a z pra
vidla těmiž odděleními a oznámkami znamenal jsem, aby tím přehled se
usnadnil a novým jich výkladem objem knihy zbytečně se nezvětšil. Po
dobně 1 jiné složeniny adverbielné, jako na př. naschvál, opravdu a pod.
na vhodném místě jsem vyložil, jinde k nim pouze poukázav. Při slo
vesech z pravidla tvar jednodobý na prvém místě jsem postavil, jen za
zvláštními důvody, které tuto uváděti nemístné vidí se, stal se opak
toho; u sloves složených ukazoval jsem, pokud bylo vhodno, za příčinou
stručnosti k jednoduchým, kde však slovo složené rozličné významy má,
tu arci pro přehled a jednotu opakoval jsem ač zcela zkrátka významy
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s jednoduchým slovesemse shodující. — Co se týče složenin se záporem
ne-, tu vybral jsem jen ty, kterým nerovnáse v latině pouze non se slovem
kladným atd. Jiné a podobné zvláštnosti vysvětlí se samy při bedlivém
pozorování a uvážení směru, jakým jsem se bral, jakož vůbec nečinil
jsem ničeho bez rozvahy a pilného rozebírání důvodů pro i proti věci
a zařízení vnitřnímu svědčících.

Frase a slova latinská z nové latiny vybraná označena jsou hvě
zdičkou (*), z pozdější latiny však čerpaná křížkem (+); obé stalo se
arci jen po řídku, když nebylo lze bez nich se obejíti; ostatní slova a
úsloví sebrána jsou po největší části z vlastní lektury, především Cice
rona, Caesara, Livia, a jen některá' ze Sallustia, Tacita, Auinctiliana,
Plinia a Seneky. Že pak mimo vlastní. v oboru tom studia a průpravné
práce a zápisky i sbírky použil jsem 1 jiných našich i německých děl
a prací starších 1 novějších do oboru toho jen poněkud sáhajících, to
arci rozumí se samo sebou; zvláště pak vhoďbyly mi důkladné knihy
p. kollegy Vojáčka, pp. ředitelů Klumpara a Kosiny, pp. kollegů Franty,
Slavíka, Zikmundaa j.; pp. kollegové Edv. Novotný a Vojáček mimo to
se zvláštní ochotou přepustil ji četné výpisky své, onen ze Seneky,
tento z listů Ciceronových. ©

Korrektuře, při tisku tak drobném a oznámkování tak četném
a různém ovšem namáhavé a trudné, věnována veškerá péče a píle; že
však nicméně tu a tam zvláště v některých arších z příčin vnějších
omyly se naskytají, toho já nejvíce želím a prosím, by chyby ty ku
konci vytčené před upotřebením knihy se opravily.

Zdokonalování díla toho bude, pokud mi Bůh života a zdraví po
přeje, životním úkolem mým a nastane-li po čase někdy potřeba nového
vydání, použiji svědomitě všech oprav a pokynutí, kterých se mi z přá
telské ruky dostane; což aby, avšak jen „sťtneira et studio“ v hojné
stalo se míře, pro dobrou včc snažné prosím a žádám.

Konečně všem, jižto radou neb skutkem při práci této mi pomocní
byli, srdečné vzdávám díky; zvláště velectěnému o zdar gymnasií našich
a o zavedení vhodných kněh českých nejvýše zasloužilému c. kr. zemskému
inspektoru p. Vácsl. Svobodovi, jenž po celý čas vřelé účastenství práci této
věnoval ano i některou čásťrukopisu, ač sám pracemi přetížen byl, laskavě
prohlédl a na mnohouvěc. při-vzácné učenosti své trefně mne upozornil;
dále pp. ředitelům Klumparovi. v Hradci Králové, Kosinovi v Olomouci
a Škodovi v Přerově, pp. KollegůmHolubovi, Cholavovi, Jedličkovi,
Kotsmíchovi, Kottovi, Lazarovi, Městeckému, Slavíkovi a Vojáčkovi,
kteří některé části rukopisu prohlédnouti a mínění svá mi sděliti sobě
neobtěžovali; zvláštním pak díkem povinen jsem ctěnému příteli a kol
Jegovi svému, p. prof. Edv. Novotnému; onť po celý čas práce ťéto, kde
toho bylo potřeba, radou nápomáhal, skutkem podporoval; 1 jemu tedy
tímto vděčný můj dík vysloven budiž.

V Praze o sv. Vácslavě 1872.
F. O. N,
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— zdamená „rovná-li se““n. „„tolikco“
abl.
abs.
abstr.
akk.
akk. s inf.

adj.
adv.
akt,
algs, ales, a

znam. ablativus.
absolute.
abstraktně.
accusativus.
aceusativus cum infi
niťivo.
adjectivum.
adverbium.
activum.9

leui, algd, algm znam.ali
guis, alicujus, alicut, aliguid, aliguem.

a p.
atd.
cn).
coli,
důr.
gen.
Gramm.
imper.
ind.
indeci.
inf.
inter).
tnirans,
komp.
konj.
konkr.
n.

znam. a podobne.
a tak dále.
conjunctio.
collective.
důrazněji.
genitivus.
Grammatika.
imperativus.
indicativus.
indeclinabile,
infinitivus.
interjectio.
intransitivum.
comparativus.
conjunctivus,
konkretně.
nebo; v liteře N však

oSkracování v slovníku tom užitá.

znamená „n.“ to které slovo S „n“
počínající a proto slovo „nebo“ v li
teře té úplně vypsáno jest.

násl,
neos,
nom.
obzvl.
osob.
ost.
part.
pass.
pl.
possess.
praep.
pron.
předch.
přísl.
pův.
repr.
rej.
Sc,
subst,
superl.
tp.
trans,
v.

Voj. Ruk.

zvl.

V NNPLL

znam. následující.
neosobdně.
Nnominautivus.
obzvláště.
osobně.
ostatně.
participtum.
passtvum.
pluralis.
possesstvum.
praeposito.
pronomen.
předcházející.
přísloví,
původně.
reciprocum.
reflexivum.
sciliceť.
substantivum.
superlativus.
tropice (přeneseně).
transiťivum.
viz.
„Rukověť správné la
tiny“ od V. Vojáčka.
zvláště.



A.

A, enj., 1) samo o sobě, a) — i, též el,
-gue (příklonné); atgue n. (před souhlá
skou) ac; ost. v. Gramm.; b) někdy u
vádí protivu 7 ale autem, vero; c) zvět
šuje a vysvětluje — a to, k tomu, nad
to eť is, tsgue n. guidem (na př. došly
mne tři listy a listy velmi obšírné tres
epistolas accept easgue longissimas); zvl.
v úsloví: sám a sám unus (el) solus;
unus; d) — kdežto, ježto, v. tato slova;
2) u spojení 8 jinými částicemi; a) ai
atgue etiam, atgue; b) a kdyby i, a byť
i elamsi, ac jam uť (s konj.); c) a ne
nec; pakli zápor pouze k jednomu slovu
sluší, stává eť non, ac non; a přece ne
negue; nec tamen; podobně: a nikdo nec
guisguam, a nikdy nec unguam, a žádný
nec ullus a p.; d) a pak atgue; e) a sice,
a také eť, -gue; má-li se substantivum
zevrubněji určiti adjektivem m. větou
vztažnou, stává et is, isgue, eť guidem;
et idem, idemgue, atgue idem ; těmiž slovy
překládají se obraty „4 to ještě“ „a
ještě k tomu“; f) a tak, a tudíž itague;
h) a však, v. „avšak“; 3)»ve větách po
bočných protivu k větě hlavní označujíc
— an, ana, ano atd., v. „an.“

abeceda, 1) 2m písmena elementa terarum
n. pouze liťerae; elementa; 7—ustálený
pořádek písmen literarum ordo; učiti se
a. literas n. literarum nomina discěre;
podlé a. lterarum ordine, něco sapořádati
secundum ordinem lilerarum disponěre
algd; in literas digerčre algd; a. oboha
titi novas lileras adděre; 2) tp. — zá-.
kladní pravidla (vědy) prima (litterarum).
elemenla.

abecedární, zn literas digestus ; secundum or
dinem literarum dispositus; adv, literarum
ordine.

abrž,v. „anobrž.“ Podmetn eh
„aby, cnj., a) ve větách kýkoakoxfkh/klade se

v lat. akk. s inf, (na př. za největší slá
vu mají, aby pole vůkol nich ladem le
žela maximam putaní esse laudem, guam
latissime a finibus suis vacare agros), zvl.
po záporu v slovese věty hlavní (na př.
nevěřim, aby to byl učinil eum 2d fecisse
non puto); b) po adj.: hoden, nehoden,
uspůsoben (dignus, inďignus, idoneus, ap
tus), též po kompar. 8 guam klade se gui
s konj., taktéž po slov. „zasloužiti“ a p.;
ost, v. Gramm.; c) ve větách sousledných
ut, aby ne uč non s konj.; d) ve větách
účelných uť, aby ne ne 8s konj.; 9) o
spojce „aby“ po slovech „báti se“ „pře
kážeti“ a p., v. buď slovesa tato n. Gramm.;
f) v úsloví: abych řekl u! ita dicam n.
guasi guidam (ctnost jest, a. ř., železná
virlus guast ferrea guaedam est); hb) u
spojení se slovy jinými: a) aby jen (k na
značení přání) dum, modo, dummodo 8
konj.; P) aby tím guo 8 konj.; +) se zá
pory: aby nikdo ne gužs, a. nic ne guid;
a. někdy ne guando; ch) ve větách při
pouštěcích == třeba, byť i, v. tato slova.

Lač, ačkoli (v), ačkolivěk, enj., guamauam;
etsi; (důr.) tamelsi; též guum 8 kouj.
ač-li si gutďem. —

admirál, praefectus classts; gu%classt prae
est ; imperator navalis.

admirálský, praetortus (navis); 8. prapor
insigne navis praetoriae.

admirálství, praefeclura ret maritimaej sum
ma imperii maritimi.

adresa, a) ——nápis na listu čnsertplo no
měnis; b) — přípis ltterae commendaticiae
n. lterae ouibus graliae aguntur.

adresovati list, znscriběre epistolam (alcui).
advokát, (co zástupce přítomného) cognitor,
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(nepřítomného) procurator; — obhájce
patronus, ——žalobník actor; odevzdati
při n. věci advokátu, vziti si a. deferre
causam ad patronum.

advokátství, opera forénsis; causarum acho,
agent, v. „jednatel“
ah, interj. ah! aha!
aha, interj. aha! ah! aha! to je to? ať at

hoc illud est?
ach, inter). ah! o! k vytknutí podivení a

žalu proh ! (ach, že jsme tak znemravěli
tantum, proh! degeneravimus); obyč. stává
akk.: ach, já nešťastník me měserum!
ach, že ne- učinam, o st s Eonj. (ach, že
nepřichází ulinam ventat, ach, že jsi ne
přišel ulinam ven?sses!) ach že jsi v Římě
nezůstal guam vellem Romae mansisses !

aj, ajhle, interj., k označení a) podivení
heu! ehem! ať at! (aj, co je to? hem,
guid hoc est?); b) radosti euge! %0! c)
nevole eheu ! at! (aj, Bůh chraň! minime
vero ); d) netrpělivosti guaeso (aj, kde
jest? ubinam esť, guaeso?),

—ajta, interj., ecce! en! heu !
akademia, -ie, academia (a. v Athenách, aka

demická filosofie) ; 7- vysoké školy * uni
versilas.

akademický, acaďdemicus.
akcent, v. „přízvuk“
akta, acta, orum; tabulae; literae (publicae) ;

do a. vněsti in acla referre.
ale, enj, sed; (důr.) ať, (Z avšak) verum ;

(mirněji) aulem, vero; ost. v. Gramm.
aleje, v. „stromořadí.“
alespoň, v. „aspoň.“
almanach,fast.
almužna, sťips; a. dáti sttpem spargěre, lar

giri3 o a. prositi koho sťipem emenďicare
ab algo; almužnou se živiti aliená mise
ricordiá vtvěre.

alpský, Alpinus.
Alpy, Alpes.
Amazonka, Amazon; tp. 7m žena udatná mu

ler bellicosa,fortis.
an, ana, ano, guum s konj., dum sind. (na-+

šich bylo 5000, ani nepřátelé jen 800
jezdců měli nostrorum eguitum erat guin-|
gue miltum numerus, guum hostes non am
plus ocitngentos haberent); spo slovesech
„viděti“ a p. stává part. (vidím jej, an
přichází, video venmientem); zvl. neutr.
„áno“ «) k potakání tťa etltam; sic est,
(ano, tak se věc má sic se res habeťt n.
enimvero sic est); časlo se opakuje slovo,
které v otázce důraz mělo (pamatuješ
se? Ano, meministine? Memini; připouštiš ?
Ano, dasne? Do); odpověděti ano neb ne
aut eliam aut non responděre; R)— ano i
imo, imo vero; guin eliam.

anděl, + angelus (čistý jako a. integer ca
slusgue, tnnocentissimus; krásný jako a.

(

aneb,

advokátství — arch.

humanů forma pulchrior); tp. homo per
Jfectus ac paene divinus ; můj a. mea ant
ma ! mea vita!

„andělský,* angelicus tp. dtvinus, praeclarus
a p.

-0, -oli, cnj., a) rozlučovací zz čili,
(o pojmech bytně rozdílných) aut, (0 roz
dílu lhostejném) vel, též příklonné ve;
(o rozličných názvech téhož předmětu)
sive; aneb — aneb aut — auf, vel — vel,
stve — sive; b) v druhém členu dvojaté
otázky an, a. ne annon n. nec ne; c) 4.
snad an.

anglický, brifanmcus.
Anglicko, Britannia.
„Angličan, Britannus.
(ani, aniž, cn). 1) prostě, bez souvztažnosti ;

a) jednotlivá slova popírajíc; ani, ani ne,
ba ani ne- guidem, ve výroku též nullus
(čehož a. nestává guae omnino nulla suni);
zv). «) aniž kdo negue guisguam; a.který
negue ullus, a. kdy negue unguam; P) aniž
v skutku, a. zajisté nec, negue vero; b)
věty spojujic negue, (před souhláskou) též
nec, (mnozí chválí básníky, a. jim roz
umějí multi počlas laudant, negue intelli
gunt); vl. a) často stává v lat. part.
praes. n. perf. se záporem (pravím to, a
se výčitky něčí obávám hoc dico nullius
reprehenstonem verens; odešel, a. list četl
abiiť epistola nonlecta, a. byl lhůtu určil
nulla praestiluta die); B) Kknaznačení
podmínky předcházející stává nisi (to
nelze posouditi, a. bychom věc dříve pro
skonmali haec dijudicari non possunt, nisi
ante causam cognoverimus); x) a. pak, a.
předce nec, negue tamen; a. však nec
vero, a. také negue etiam, a. také ještě
negue dum etiam, a. také docela nec plane
eliam; 2) souvztažně: ani — ani negue —
negue, nec — nec; a. jeden a. druhý ne
uler.

ano, v. „ab£.“
anobrž, cnj., imo, tmo vero; gutn eham,
apoštol, + apostolus.
apropos, adv. audi! dic guaeso !

Larci, arciť, arciže, ba arci, adv, a) potakací
sane; certe, ita; ila vero; (poněkud iro
nicky) videlicet, seilicet; b) připouštěcí
guidem: jáť arci ego guidem, eguidem ;
velmi často změněním věty v poboučnou.
připouštěcí s guamguam, etsi: bylť a. bo
hat, avšak bratru nevyrovnal se bohat
stvím guamguam erat opulentus, diviliis
a fralre superabatur.

arci —, ve složení, k označení přednosti,
výtečnosti a p. přeloží se adj. summus,
princeps n. superlativem (arcibiskup sum
mus episcopus, arciblázen sťultisstmus A
p.; arciotee* patriarcha).

arch (papiru), plagula.



archiv

archiv, 7— listovna /adbularium; = listiny
tabulae publicae.

„aristokrat, a) == velmož gut mullum in ci
úitate potest; nobilis, princeps; v pl. opli
mates, principes, opliměš guisgue; b) —
stoupenec aristokratů oplimatum favens,
studiosus.

aristokratie, a) = spůsob vlády ďomtnatus
optimatum; b) — obec aristokraticky ří
zená civilas guae a principibus tenelur;
respublica guae est penes principes; c) —
aristokraté, v. předch.

aristokratický, nobilis; a. obec, v, předch.;
a. člověk, v. „aristokrat“

A8, asi adv. a) v otázce guaeso, tandem: co.
a. mysliš guid tandem tibi videtur? co
jest a. příčinou guae tandem est causa?
n. guaenam, obsecro, est causa? co a. dělá
oud illum facčre putas n. pulamus? b)
= bez pochyby optnor (v tom jsi se a.
zmýlil zn hac re, opinor, errasti; slyšeli
jste již a. vos jam audivisse credo n. 0
ptinor; jest to a. boháč videlur ille esse
opulentus), n. veristmilé est (on již a. ze
mřel verisimile est, eum morluum esse);
k označení skromného mínění dubito an,
nescio an, incertum est an s konj., mnobdy
haud scio an, v. Kos. Gramm. $. 608,
poz. 3.; ©) z—více méně, okolo fere, u
čísla často ctrciter, ad; a. touž hodinou
ečdem fere horá, circa eandem horam; a.
čtvrtý díl circiter guarta pars, a. 0 po
lednách circiter meridiem; počtem a. 4000
ad numerum guattuor militum, pobivše a.
4000 lidí occisis ad hominum millibus
guattuor; byl asi 20 let stár viginti fere
annos natus vídebatur; někdy též aliguis|
(a. tři, nebo čtyři tres aligut aut guattuor;
a. dvacet dnů aliguos viginti dies).

aspoň, adv., či a., sallem, certe; si minus;
Z při nejmenším (u čísel a p.) minimum;
k důraznému vytknutí jednotlivého slova
též guidem (mně a. zdá se to býti prav
divé mzhi guidem haec vera videntur).

asyl, asylum; tm v. „útulek,“
„ať, aťsi, enj. a) — aby uť, ať nene; ať ne

dím n. nemluvím nedum, ne; ať tak dím
guidam (výmluvnosť jest, ať t. d., sloup
míru paois est columna guaedam eloguen
tia); b) ve větách připouštěcích poubý
konj. ať prodává vendať, (jindy též licet:
atsi bublají fremant licet), podobně v sa
říkání se: ať umru když „ moriar, s?

— Ba. 3

n. ně s indik.; ať nejsem zdráv me stm
salvus st n. ně . . „3 ©) v zápovědi, roz
kazu a přání stává pouhý konj., (ať žije
vivat), důr. cave, fac (ať mi o nic jiného
péče nemáš jfac ne guid aluď cures; ať
toho nijak nečiníš caveŘd facias); zvl.
„aťtsi,“ (v krátké odpovědi) fiat; d) ať —
ať sive — stve (ať se děje opravdu, ať na
oko sive jit animo, sive simulate); e) ať
jen, jen ať modo, dum, dummodo, ať jen
ne modo ne, ne s konj.

audience, v. „slyšení.“
auktor, v. „spisovatel.“
auktorita, v, „vážnost.“
avšak, cnj. tamen, (důr.) altamén, verumta

men; zvl. a) na počátku vět, když sami
se opravujeme guamguam (a. co mlavím
guamaguamguid loguor?); R) když k jiné
mu předmětu ss přechází seď (a. o tom
dost sed de hts salts).

„až, 1) co adv. obyčejuě u spojení 8 „do, k,
nA, po, za“ a p., a) meze naznačujíc,
kde prostor n. děj časový se končí usgue
ad n. tn (u jmen měst bez předložky):
až k vrchu usgue ad montem n. ad mon
lem usgue, až k městu usgue in urbem;
až do ŘímaRomam usgue, až k Římu ad
Romam usgue; až do n. K smrti usgue
ad mortem, ad extremum spiritum; až
podnes, až do dneška usgue ad hoc tem
pus, ad hunc usgue diem; někdy stává
pouze ad (až do slunce západu aď solis
occasum; až ke dni aď diém); podobně:
všichni až do jednoho omnes ad unum ;
z:l: jen až lenus (jen až k Tauru Tauro
tenus, jen až k holeni n. k stehna crurum
tenus); b) ——teprv demum, denigue (až
teď nunc demum); c) sblížené udání čísla
ad, circiter (bylo tam až k 3000 mužů
erant ibi ad tria millia homimnum);2) co
enj. a) k označení času a účele, zvl. a)
v apodosi donec; (-— až by) dum, usgue
dum (zůstal tu, až se setmělo mansiť do
nec advesperascebat, čekám až přijde ma
neo dum vemat), ost. v. Gramm.; 8) v
protasi guum obyč. s fut. exact. (až se.
najím, odejdu guum coenavero, abibo); b)
k označení stupně: až, tak až, aži =
tak že uť, dta ul, v. Gramm.; zvl. v
úsloví: až hrůza horrendum tn moďum,
vehementer; až příliš praeter n. ultra
modum.

B.

Ba, adv. a) v odpovědi, (často „ba ano, ba
právě“ a p.) 2fa, etiam, sic est; sic se res
habet; často též vero; b) ba, ba i z ano

i čmo, imo vero; guin eham; zvl. když
mluvící sám se opravuje „ba, ba ani“
imo, někdy zvl. „ba ani“ ne — gutdem

1*



4 bába — barvitý.

(ba ani Kato neodvážil se ne Cato guidem
ausus est); c) k označení pobídnutí age!
agite; nevole eheu! at! d) ba třebas, ba
i, ba aby krásně, ba nechť fac, factamus
s akk. a inf, n. pouze uť 8 konj.

bába, baba, 1) — stařice anus; 2) — vůbec
žena muler; tp. baba > bázlivec homo
timidus n. úgnavus; spílati komu bsb
ignaviae ac timiditalis accusare algm.; 3)
7 otcova n. matčina matka avia; 4)
bába porodní obstetrix.

babička, ——stařice antcula; matercula; ost.
v. předch.

babka, a) — stařice anus, (pohrdlivě) ant
cula; b) Z peníz malý čerunotus; num
mulus; tudiž rčení: to nestojí ani za b.
nihili est; za b. koupiti vil? eměre; do
b. zaplatiti ad assem solvěre.

babský, anilis; tp. ——bázlivý timiďus, igna
vus; adv. limdďe, ignave,

baciti, v. „hoditi.“
-badač, a) v. „pobadač“; b) — badatel in

vestigator (starožitnosti antiguilatis).
bádání, a) v. „pobádání“; b) — skoumání

investigatio; guaestio; zvl. vědecké b.
studia; sctenttae pervestigatio.

badatel, v. „badač.“
bádati, a) v. „pobádati“; b) — skoumati

guaerčre (po čem u koho algd ex algo);
zvl. vědecky a p. guaerčre de re alga,
dnvestigare algd.

„bádavosť, cognoscendi studium.
-badavý, (0 osobě) cognoscendi studiosus; b.

oči oculi curiost; tp. b. zrak acumen;
- actes menlis.

bagaže, v. „zavazadla“ ; tp. v. „luza.“
-bahnatý, paluster (-ri8, -re).
bahniště, palus.
bahno, palus.
bachant, omo ebrius; comissator.
bachantka, daccha.
bachantský, bacchtus, bacchčéus; adv. bac

chico more.
báchora, báchorka, 7—pověra superstilio; Z

bajka, v. toto.
bachuský, b. svátky, bacchanalia (ium n.

orum).
bachyně, scrofa.
báječnosť, opiš násl. slov.
báječný, fabulosus; tp. fictus, commenlictus;

adv. fabulose.
bájepisec, fabularum scriptor n. auctor.
bájesloví, historia fabularis; fabulae de diis.
bájeslovný, aď fabulas de důs pertinens;

fabulosus.
bájeti, a) v. „žvatlati“; b) — bájky poví

dati commenisci, fingěre algd;
narrvare algd; vůbec narrare.

bájka, vůbe“ Z- něco .smýšleného commen
(um, co povídka fabula ficla, obyč. pouze

fabulose.

fabula; za b. něco míti falsum alad ha
běre.

balamutiti, a) — žvatlati nugari, alucinari;
b) b. koho occaecare, inducěre, in frau
dem vmpellěre algm.

balamutivý, -ství, v. „žvatlavosť, -vý.“
baldachyn, asi aulaeum.
balík, fascis; sarcina.
balsam, dalsamum.
balsamický, tp. suaviter olens; odorus, fra

grans; adv. b. voněti suavem odorem
spargěre.

balsamovati, unguentis obtiněre algď ; b. mr
tvolu moriuum condire.

balvan, truncus (arboris, lapidiš a p.);
skalní b., též saxvum.

banda, turba; manus; b. loupežnická latro
cinium.

bandit, stcarčus,
báň, báně, a) nádoba břichatá urceus ;

b) doly, v. „důl.“
banka, mensa (argentaria).
bankér, argentartus, v. „peněžnik.“
bankrot, v. „úpadek“ ; b. udělati, — na imi

zinu přijiti, v. „mizina*; v. též „dokup
čiti“ 

bankrotář, homo dirutus (aere);
gut foro cedit.

barák, tugurium (militare) ; vůbec z chatrč
casa. v

barbar, a) u Římanů a Řeků cizozem8c
darbarus; b) u nás «) I- nevzdělanec
homo rudis, incultus; R) — ukrutník homo
saevus, crudelis.

barbarský, a) ——cizozemský darbarus; b.
mrav mos barbarorum; v. též pcizí“; b)
Z nevzdělaný rudts, incultus; ©) — U
krutný saevus, crudelis ; adv. a) barbare;
b) dnscite; c) crudeliter; v. „barbar.“

barbarství, 1) abst. a) ——divokosť barbarta;
immonitas; národ z b. vymaniti gentem
excolčre arlibus et humanitate; b) Z ne
vzdělanost ognorantia, inscitiaj; ©)Z u
krutnosť saevitia; crudelitas; 2) konkr.
— skutek nelidský facinus crudele, sae
vum.

barevný, coloralus; pictus.
barva, a) pův. color, co barvidlo pigmentum;

b. měniti, vůbec (oris) colorem mutare,
zvl. — zapýřiti se erubescěre, — zbled
nouti expallescěre; b) tp. ——zámínka ob
tenius ; stmulatio ; podobně: říci něco pod
b. obscure, tecte dicěre algd.

barvíř, tnfector.
barviti, colorare, colore tnficěra n. tingěre

algd; colorem rei alcui inducěre; krví b.
oruentare; tp. b. něco occu!tare algd (re
alga), praetenděré algd ret alicui.

barvitosť, colorvm varietus, — barva color;
živá b. slohu laetior color orationis,

barvitý, v. „barevný.“

decoctor ;

——a



bařina — běh. 5

bařina, -atý, v. „bahno“ atd.
bas, sonus gravis; VOXgravis.
báseň, a) — bajka, v. toto; b) 7 vynešení

citů řeči vávanou carmen; (větší a umě
lejší) počma ; též versus.

básnický, poelicus; též gen. poetarum (b.
spůsob mos poetarum, b. svoboda licentia
poetarum); adv. poetice; poelarum more.

básnictví, poetica.
básník, poeta; přidáno-li adj.,, druh básní

naznačující, říká se sertplor, aucior, na
př. b. satirický scrtptor satirarum, dithy
rambický dithyramborum seriptor atd.; b.
tragický tragicus; podobně: b. Iliady Il
adis auctor, seriptor, conditor.

básnil, -ílek, vers?ficator.
básnířka, poetria.
básniti, a) ——bájeti, v. toto; b) báseň sklá

dati carmen conděre; versus facčre n. scri
běre,

bašta, propugnaculum; pl. — hradby, též
munimenta.

báti se, 1) pův. a) intr. melučre, in timore
n. metu esse; nebáti se, též bono esse ant
mo; b) trans. b. se koho, čeho timěre,
metučre algm, alagd.(smrti mortem); b. se
z uctivosti vereri algm.n. facěre algd; v.
„obávati se“; (důr.) formiďaré, pavěre,
horrěre algd; následoje-li „že“ n. „žeby“
n. „aby ne“, řiká se v lat. ne, „že ne“
ut nD.ne non (bojím se, že přijde temeo
ne ventat); b. se za koho n. o koho Ut
měre aleui n. pro algo; za něco, o něco
de re alga; 2) b. se boha vereri n. reve
reri deum.

bayiti, 1) b. koho, a) zdržovati morari,
retiněre algm; tardare, retardare algm;
b) — potěšení dělati teněre, oblectare, re
tiněre animum ales n. algm (re alga); 2)
b. se, a) udržovati se morari, commo
rari (in loco.algo); b. se Čím; a) — zdr
žovati se čím immorariret alcui; morart
in re alga; mora est alcuz im re alga; P)
IT zanášeti- se Čím versart tn re alga,
operam poněre n. collocare in re alga;
příjemně se delectare n. delectari, se ob
lectare ulga re; b) b. se s kým sermones
conferre (collogui, confabular?) cum algo.

bázeň, a) pův. čimor; metus; (důr.) pavor,
formido; — bázlivosť ignavia; v b. býti,
v. „báti se“; b. před čím n, čeho čímor
rei ales, též a re alga, před nepřítelem
melus hostiks; b. pustiti na koho melum
alcut inferre, injicěre, incutěre, algm ti
more afficěre n. in timorem conjicěre; b.
pojímá mne řimor me incessit n. occupat;
b) — ostýcbavost verecundia ; b. synov
ská pielas; b. boží věrecundia deorum,
též reverentia; pielas erga deum n. deos,
též pouze pieťas; religio; bez b. omnt
verecundia deposita.

——

—=—

homo timidus, ignavus; b. komubázliveec, 29NnaVU8:
ignaviae ac timiditahis accusarespílati

algm.
bázlivosť, čimiditas; animus timidus; 7—bo

jácnosť tgnavta; metus ac timor.
bázlivý, čimiďus, (důr.) formidinis plenus;

— bojácný ignavus; adv. timide; ignave.
bažant, phastanus.
baženi, bažiti, v. „dychtění, dychtiti“ atd.
bažina, -natý, v. „bahno“ atd.
bdělosť, a) ——bdění vigilia; b) — bedlivost

vigilantia ; ——starostlivost diligentia, cu
ra; sollicitludo.

bdělý, a) — bdíci v?gil, vigilana ; insomnis;
b) — bedlivý vtgi!, vigilans; (nejb. stráž
dntentisstma custodia“, — starostlivý dt
ligens, curiosus; adv. vigilanter; diligen
ler, cur10se.

bdění, vigilia; 7— ponocování vigiliae; v
první b. prima vigiliá atd.

bditi, a) — nespati vigilare, dlouho b. per
vigilare, celou noc b. čotam noctem v?gi
lare n. somnum non capěre; noclem per
vigilare; bdíci, v. „bdělý“ ; b) b. nad čím
diligenter observare, custodtre algd; curam
gerěre rei ales; providěré rei alcut, ut n.
ne guid fiat.

bečeti, balare.
bečka, ďoltum, seria.
běda, co interj. vae! pro dolor! b. mně vae

mihi (misero)!
bedlivosť, -vý, v. „bdělosť, -$.“
bedna, c?sla; arca.
bědování, lamentatio; guestus.
bědovati, a) trans. — nuziti vezxare algm;

b) intr. a) — naříkati ejulare, lamentart
gueri; nač lamentari n. deplorare algd ;
B) — bídu tříti v násl.; 2) b. se — bídu
tříti parce:ac duriter vivěre; b. se s čím
labore confici, desudare im re alga; algs
n. algd mihi negottum facessit.

bedro, lumbus.
běh, a) pův. cursus (též o vodě), b. o závod

cursus certamen ; cursus; v b., během cur
stm; v plném b. contento n. magno cursu,
(o jezdci) effuso cursu; b. hvězd, v. 40
běh“; řeka plyne v dlouhém b. fumen
longospatio fertur; b) tp. a) o času a p.,
tempus; ratio (o kterémžto veškerém běhn
de gua ratione tota. ..); b. času decursus
temporum; b. života viláe cursus n. pouze
vita; během času procedente tempore; b.
roku anno vertente, hoc (tilo) anno; intra
(během prvních let žnéra prtmos annos);
v b.války dum bellum geritur; B) b. věcí,
b. tohoto světa, ordo mn.cursus rerum
(humanarum; neznalý běhu věcí tmperttus
rerum; dlé přirozeného b. věcí u! fier?
solef; jde to přirozeným b. že ... natura
fert ut 43 9) z spůsob, (na př. během



6 běhání — bezectný.

válečným), v. „spůsob“; ď) b. soudný,
b. práva Jus, Judicium.

běhání, cursus; b. sem tam concursatio.
běhati, v. „běžeti.“
běhoun, cursor; 7—rychlý kůň eguus curu

ls ; — tulák, homo vagus; + planus.
bělati, albescěre; b. se alběre,
bělavý, albiďus.
běliti, v. „bíliti.“
bělitký, běloučký, niveus, candidus.
bělmo, album (oculi, ovi); 7—ciňk na oku,

+ glaucoma; tp. b. dělati komu ďiclis
luděre algm.

bělo, ve rčení: na b, (něco činiti) simulate;
per speciem.

bělošedý, canus.
bělosť, album, sněžná b. candor.
beran, 2) co zvíře aries; b) =- stroj k bo

ření zdí aries; — palice okovaná fistuca.
beránek, agnus.
berla, vůbec scipio; baculum; na b. choditi

baculo memůra levare; zvl. == žezlo scep- |.
"drum ; b. věštců Uiťuus; b. pastýřská pe
dum ; b. hlasatelská caďuceus.

berně, v. „daň.“
berní, exactor vechgalium,
beseda, v. „spolek.“
besídka, umbraculum.
běsnosť, v. „vzteklost“ atd.
bez, praep. 1) k označení vyloučení, sčne

s abl. (b. všeho nebezpečí sine ullo [ne
omni /| pěriculo, b. vší hádky stne ullo
certamine); ne b. n0% sine n. cum (ne b.
velikého nebezpečí magno cum pertcoulo);
b. naděje nulla cum spe (salutis) ; podobně
v úsloví: beze všeho (= ihned) stnemora;
jindy klade se extra: (b. viny extra cul
pam, býti culpě vacaré; b. míry extra
modum, praeter modum, sine modo); též
praeter (b. potřeby p. rem n. necessilatem) ;
mnohdy jinými obraty; a) adj. nullus (b.
rozdílu nullo discrimine, b, práce nullo
negutto), carens (b. hlavy capite carens b.
smyslu sensu carens), vzdálen) remo
tus, (Z prázden), vacuus (b. vzduchu, b.
starosti, b. bolesti, ačre, cura, dolore, va
cuus), (== oloupen) spoltatuse (remis), or
bus, orbatus re alga; b) často klade se
adj., adv., n. sloveso, vyloučení n. nedo
statek naznačující: b. studu čmpudens n.
impudenter; b. lsti stmplex, candidus; b.
cti infamis; famosus; b. učenosti expers
humanitatis, indoctus ; b. vědomi Caesara
Caesare ignaro; b. přítrže perpetuo, assi
duo, b. trestu tmpune, adj. tmpunilus ; b.
prodlení, b. odkladu, v. „hned“ ; b, ně
čeho býti carěre re alga; c) part. se zá
porem: b. vědomí koho algo insciente,
učinil to b. bázně nihil ltmens fecit; b.
meškání, b. prodlení morá non ťnterpo
sita, přejíti non dubitare Úransire; zvl. a)

b. sebe býti suč nD.mentis suae compolem
non esse; exisse de mente, (——mrtev býti)
mortuum esse, radostí b. sebe býti gaudio
ejjerrt, strachem melu ezanimalum esse;
P) b. toho na př. ztratíš vše sic guogue
omma perdes; x) b. požádání nepřišel
nisi rogalus non venit; d) b. koho n. čeho
— kdyby někoho n. čeho nebylo bývalo
mist — fuisset; e) v úsloví: bez mála
fere, paene, prope; v. „skoro“ ; 2) — kro
mě praeter ; též excepto algo.

bezbolestný, dolore vacuus; b. stav indo
lentia.

bezbožník, žomo impius, nefarius, improbus.
bezbožnosť,a) abstr. a) = nevěření v Boha

opiš rčením dďeum (deos) esse negare n.
nen créděre; též pouze impielas; P) —
zloba zmptelas, improbitas ; scelus ; b) konkr.
—zbezbožný čin mpie n. nefarie faclum ;
facinus nefarium; nefas, scelus.

bezbožný, a) — bohaprázdný gui deum (deos)
esse negat n. non putat; též impius; b)
— zlý imptius, nefarius; scelestus, impro
bus; adv. tmpie, nefartie, sceleste,

bezbradý, tmberbis.
bezbrannosť, opiš násl.
bezbranný, inermis, = o ubraň oloupený ar

Tma exutus.
bezcennosť, a) 7—nesmírná cena, opiš adj.,

v širším smyslu praestantia, exwcellenhia;
b)-= malicherná cena Nvilites; prelium
nullum.

bezcenný, a) ——předrahý sinaestimabilis; v
širším smyslupraestans, egimius; b)
bez ceny vilis ; nulltus pretii ; levia.

bezcestí, a) pův. —- bezcestné místo znvia
(orum) ; IZ nepravá cesta čter devium; na
b. přijíti deflectěre (de via), aberrare (a
via); b) tp. — blud error, 7—pochybení
vitium ; na b. přijíti zn errores induci, in
vilia labi.

bezcestný, tnvtus.
bezcitnosť, -ný, v. „necitelnost -ný.“
bezděčný, a) — nerád onviťus; b. práce ser

vitium ; adv. „bezděky“, „bezděčně“ pře
lož adj. čnvitus n. animo tnvito; též aegre,
non libenler; — z násilí v? coactus, v?,
per vim; b) v. „nevděčný.“

bezdechý, exanimalus.
bezděky, adv. v. „bezděčný“ adv.
bezdětek, (jemuž dítky umřely) čiberis orbus

n. orbatus; (kdo jich neměl) deris ca
rens.

bezdětnosť, orbitas.
bezduchý, bezdušný,

z umrlý exanim?s.
Bezectnosť, infamia.
bezectný, (0 osobě i o věci) nfam?is; ——zlo

pověstný famosus; ——občanských práv
zbaven ontestabilis (učiniti koho b. znfa
miam inferre aleui); — ohavný nefarius,

neživotný znanimus;



bezední —

scelestus, sceleratus; adv. inhoneste, cum
infamia; nefarie, sceleste.

bezední, -nosť, Vvorago,gurges; profundum.
bezedný, a) pův. fundo carens; b) — pře

hluboký voraginosus, praealtus ; b. hloub
ka, v. „bezední“; c) tp. 7 nesytý dnsa
tiabilis, inegplebilis (libido, fames a p.).

bezejmenný, a) pův. nomine vacans; sine
nomine; Z nejmenovaný non nominatus;
b) — neznámý tgnobilis, obscurus.

bezelstnosť,simplicitas, veritas; fides; pro
bitas anima.

bezelstný, simplex, verus, minime fallax ;
sincerus“; ady. simpliciler, vere, sincere.

bezesní, bezesnosť, snsomnia ; vigila.
bezesný, insomnis, 7—bdící exsomnis, vigil.
bezhlavosť, tp. demenlia, temeritaa.
bezhlavý, a) pův. capite carens; b) tp. =

hloupý demens, temerartus; adv. dementer,
čemerarie; inprudenter.

bezhrdli, v. „bezživotí.“
bezkázný, v. „nekáraný.“
bezkonečný, v. „nekonečný.“
bezkráli, tnlerregnum.
bezkrevný, exsanguts, sanguine carens.
bezměnný, v. „nezměnný.,“
bezmraký, nubibus vacans ; apertus (coelum).
beznadějnosť, desperatio (omntum rerum).
beznadějný, a) z kdo nic nedoufá spe de

jectus, orbatus; b. býti omni spe carére
n. destitlutum esse, desperare; b) — ztra
cený desperalus; adv. stne spe; despe
ranler.

bezohlednosť, -ný, v. „nešetrnost“ atd,
bezpečen, v. „bezpečný.“
bezpečí, a) ——bezstarostnost securitas ; fidu

cia (certa); b) 7m záruka caučio; c) =
misto n. stav bezpečný ťučum; v širším
smyslu salus, incolumitas; v b. býti (in)
tuto esse; o svě b.'se vtarati salulis suae
ralionem haběre; nikde b. neoalezati nul
lum locum sibi tutum esse viděre; b. hle
dati salulem pelěre.

bezpečiti, koho, co, tutum redděre n. prae
stare alom, algd, (před čim ad algo), in
tuto collocare algd; b. se čím, nač, na
koho Jiděre, confiděre alcut; confiděre n.
miti re alga, spem in algo vepositam ha
běre; nato se bezpeč ne dubites, noli du
bitare; factum puta, persuadeas tibi ve
lům . . .„$na mne me vide! b. se, že...
sperare, fore uť

bezpečnosť, v. „bezpečí.“
bezpečný, a) ——bestarostný, zvl. v úsloví:

tím buď bezpačen persuadeas tibi velim,
oCave dubites . . .; hoc certum habe; ost.

jv. „bezstarostný“ v. toto; b) ——bez ne
bezpečí, (často říká se: sebou b.) čulus;
periculo vacuus ; b. před čím lutus ab
alga re; místo to není b. htc locus infe
stus, parum Čuťtusest; nebýti svým hrdlem

bezvýrazný. 7

n. sebou b. čn vitae pertculo esse n, ver
sari; na b. místo přivésti něco tm čulo
collocare algd, koho tulum praestare algm ;
b. průvod fides, (se strany státu) fides
publica; c) — jistý, spolehlivý certus
(gradus, manus); b. zpráva certus n. verus
nuncius; mám b. zprávu certo auclors n.
certis auctoribus comperi; b. zpravodaj
auctor locuples, idoneus; b. dlužník bo
num nomen; tím buď b., v. „bezpečiti
se“; adv. b) tuto, též čute; peníze leží
tam b. pecuma recte collocata est; b. žíti
intrepide n. sine periculo vivěre; komu
bych to b. svěřil cuz certe commiltam; c)
certe n. certo; recte; b. věděti certo scire.

bezplatný,gratulus; adv. gralis.
bezpočtukrát, adv. sexcenlies.
bezprostřední, v. „přímý.“
bezpráví, a) ——když právo moci nemá leges

nullae, ltcentia; ——když práva nemáš,
polestas non justa n. opiš rčením Jure
algd jfacčre non posse; b) — křivda n
Juria; b. činiti komu znzuriam inferre n.
facěre alcui ; injuria ajfficěre algm.

bezprávní, -ný, a) m práva nemající, nená
ležitý non Justus; injustus; tniguus; b)

ne podle práva non legilimus ; inju
rlosus ; inšustus, iniguus ; (©) IZ všeho
práva zbaven legibus carens; adv. inju'tá,
per injuriam; injusie, injuriose; též prae
ter ju8; contra jus fasgue; per injuriam.

bezpřikladný, umicus; novus et tnaudilus;
adv. unice.

bezpřítomnosť, -ný, v. „nepřítomnost“ atd.
bezradý, expers n. inops consilit.
bezrozumnosť, -ný, v. „nerozumnost“ atd.
bezstarostnosť, securtilas, animus securus, (8

přihanou) socordia; negligentta.
bezstarostný, securus, (s příhanou) socors;

negligens; adv. sine cura; negligenter.
beztělesný, vacans corpore.
beztrestnosť, vnpumlas (peccalorum za pře

stupky).
beztrestný, tmpunitus; poena vacuus; adv.

impune.
bezůhonný, v. „neúhonný.“
bezůmyslný, guod non consulto (non de in

dustria) fit; adv. inconsulte; temere.
bezuzdnosť,licentia; intemperantia; — nepo

slušnost zmmodestia, effrenatio.
bezuzdný, a) pův. effrénus (eguus); b) tp.

ejfrenatus; intemperans (homo, cupiditas,
libertas); adv.tp. effrenate; intemperanter.

bezvětři,tranguillitas; malacia.
"bezvlasý, calvus 7—ostříhaný tonsus, rasus.
bezvousý, emběrbis.
bezvýminečný, nullis condittonibus astrictus;

to jest b. nemo (milal) excipitur, nullum
est dišorimen; adv. sine ulla exceptione,
sine diserimine.

—

bezvýrazný, (o řeči a hlasu) languens, lan



8 bezzákonný — bití.

guidus, (o slohu) frigidus; adv. languide,
frigide.

bezzákonný, exlex ; ost, v. „bezprávný“ ; —
zákonů nemající lege carens (civilas).

bezzubý, dentibus carens.
bezženec, caelebs.
bezženství, caelibatus.
bezživoti, mors 7—násilná smrť nex; caeďes,

oceisio; hledati b., státi o b. něčí vilae
alcs insidiart n. insidias poněre, collocare;
hroziti komu b. minari n. minitari aleui
mortem; jde na b. tobě de vitu in disert
men Vocaris.

bezživotný, v. „neživotný.“
běžení, cursus, běhání concursatio.
běžeti, běhati, a) pův. currčre; běhati, též

cursitare, sem tam ďdiscurrěre, úzkostlivě
trepidare, — potulovati se vagari; o zá
vod b., v. „záved“; dolů b. decurrěre,
nazpět recurrěre; b. za kým, po kom
(currendo) insegut, persegu? algm; b. proti
komu obviam currěre, occurrěre alcut; na
koho běžeti incurrčre in algm, běhati
crebro tinterpellare algm, molestum esse
aleui; b) tp. o věcech neživotných: slunce
běží sol fertuř, movetur (circa terram); loď
běží nav?s cito ferlur; o vodě, řece a p.
říká se ferri, flučre, perflučre; čas běží
tempus abit; podobně: běží pověst fama
est; nepřetržitě běžící perpetuus (histo
riae); c) běží o něco agitur algd; algd
est in diserimine n. venil in. diserimen;
běži ti o život vila tua agitur; de vila
in diserimen vocaria; běží tu o dobrou
pověst existimatio n. fama in ea re agi
tur; běží o to mně, otci atd, refert mea,
patris ete. ; běží jemu více o hádání než
o pravdu cupidior est contenfioni8s guam
veritatis.

běžný, a) spěšný, v. toto; b) — obyčejný
usitatus, vulgaris.

bible, -1, * ltbri divim, * literae sacrae.
bibliotheka, atd., v. „knihovna“ atd.
bič, ffagellum, ffagrum.
bičovati,agris caeděre algm, pruty koho b.

věrgis caeděre algm.
bida, 7 strasť, miseria; reg afflictae;

nouze čnopia, egestas; důr. sorďdes (in sor
dibus natus), vůbec angustiae, difficultas,
res angustae; v b. postaven býti, vězeti
malis premi, in angustiis versari, (Z V
nouzi) dn inopia esse, egestate premi; v
b. upadnouti zn miseriam inciděre, ad
jnopiam redigi, in angustias adďduci; bí
dou hynouti miserič tabescěre.

bídácký, v. „bídný.“
bídactvo, a) — bída, v. toto; b) ——chud'na

pauperes, tenutores, egentes,
bídák, homo miser.
bíditi se čim, v. „bědovati se.“

———

bidlo, pertica, dlouhé longurtua. u

bidnik, v. násl.
bídný, a) — bídácký, znops, egens; mendi

cus, ——strastný, nebohý miser (homo,
vita); též infelix, perditus; b) — špatný
malus, miser b. útěcha solalium malum,
miserum; b. básník poeta malus, tneplus;
b. strava viclus lenuis; adv. misere; male;
znepte.

bílek, album ovi.
biliti, dealbare (parietém).
bilý, a) pův., vůbec albus; (důr. — b. jako

sníh) canďdidus; — šedobílý canus (zvl.
o vlasech); b) tp. ve rčení: na bílo —
na oko specie, simulate; černé na b,
scriptum, tabula scripta; mám to černé
na b. literarum fidem habeo; b. den lux
clara, jest již b. den dies jam illustris
est; až do b. rána aď vpsum mane; na
b. dni luce solis clarior, apertus; to leží
na b. dni anče oculos posttum, apertum
D. manifestum est; apparet, patet.

biřič, a) v. „hlasatel“: b) == pochop,
toto.

biskup, * ep?scopus, N
bitevní, b. řád, šik, v. „šik.“
bíti, a) pův, b. něco, v něco, do čeho, kobo

fertre, perculěre algd re a'ga, — šlehati
verberare, caeděre (algm virgis); pěstí
contunděre alom pugnis, do tváře os per
cutěre alcui; bit býti verberibus affici,
custigari, caedi ; b) zvl. a) b. nepřítele —
zaháněti fugare, in fugam conjicěre ho
stem, — zab jeti caeděre hostes; podobně:
b. vola caeděre, Jugulare bovem; P) hrom
bije čonať, do čeho fulmen deciďiť in algd;
alad de coelo icitur, tangitur; x) b. čím
oč alliděre (algd trabi o trám), tmpingěře
(capuť parieti); affiigěre (capuť sax0); 9)
kůň bije eguus calcitrat, calces remiltit ;
e) dešť bije v obličej imber ferlur in 08;
c) = bitím dělati: peníze b. signare pe
cuntam ; d) puls bije arteriae moventur,
srdce bije cor palpitat, tp. srdce mu bilo,
animo commotuserat; e) tp. D. nač
cíliti spěčlare algd v. ad algd, pertiněre
ad algd; tam b. e0 spectare, zcela jinam
longe alio; kam to bije? guorsum Aaec
spectat oratio? to bije v oči, do očí iď
jam omnibus est apertum u. manifestum,
facile apparet, patel, nemo non videt, do
uší 4ures verberat; 2) b. se, a) b. sebe
samého se ferire, percutěre, caeděre atd.,
v. shora; b) b. se v prsa pectus plangěre
percutěre, ferire; c) b. se s kým, vůbec
confligěre cum algo,'v souboji ex provo
catione dimicare, ferro decerněre cum a'go
n. dnter se, v bitvě congredi, proelře. n. ©
acie contenděre, styna conferre, acte con
currěre; rekovně se b. forčiter pugnare.

bití, verbera (pl.), verberalio; b. dostati —
bit býti, v. „bíti,“



bitka — blesk.

bitka, pugna, rixa; ost. v. „bitva.“
bitya, a) — boj, proelium, pugna; též cer

tamen, acies; b. rozhodná ďdimicatio; b.
v poli n. na pevné zemi proelium terre
stre, na moři proelium navale, pugna na
valis; b. jízdného lidu pugna eguestris,
proellum eguestre; do b. jíti in proehum
tre, ad bellům proficisci; b. nabídnouti

"pugnandi polestatem facěre; k b. znamení
dáti proeli? comenittendi signum dare; b.
svésti, započiti commitlěre proelčum, v.
též „bíti se s kým“; rozhodnou b. svésti
proelio (n. .acte) decerněvre, decertare ; ne
rozhodnou aeguo Marte pugnare; b. znova
započíti tn pugnam redire, proelium red
dintegrare; b. vyhráti (pugna) superiorem
disceděre, ztratiti, prohráti vinci proelio,
inferiorem disceděre; b) — bitvy spůsob
genus pugnae; c) — válka, v. toto; d)
TZ pranice, v. toto.

blaboliti,garrtre; hariolari, alucinart.
blaho, salus; commoďum, bonum; b. obce,

obecné, pospolité, salus publica n. com
munis n. omnium; bonum publicum ; nej
vyšší b. summum bonum, summa salus;
též finiss bonorum; o b. státu pečovati
reipublhicaeconsulěre ; co jsem pro b. vlasti
vykonal guae nos pro salute putrtae ges
simus.

blahobyt, res florentes n. prosperae; salus ;
Z jmění coptae, opulentia, fortunae; b.
něčí podporovati res ales Juvare, commo
dis ales servire ; v b. býti, b. míti coptts
afftučre.

blahobytnosť, salus; v. předch,
blahodárce, beneficii (beneficiorum) auctor;

homo beneficus.
blahodárnosť, a) == dobročinnost beneficentia;

benignitas; hberalitas; b) Z prospěšnost
salubritas;utilitas.

blahodárný, a) — dobročinný beneficus;
dobrotivý benignus; -— štědrý liberalis ;
b) ——prospěšný saluber, = užitečný sa
lutarta; adv. beňigne, liberaliter ; salubri
ter, salutariter ; b. působiti salutarem vím
huběre in algd, juvare algdď.

blahorodý, nobilis, generosus.
blahořečitikomu, fausta precari alcu.
blahosklonný, propitius; též benevolus; adv.

benevole.
blahoslavení,praedicatio; laudatio,
blahoslavený, a) v. „blažený“; b) — nebož

tik guč jam vita excessit, zvl. pl. — svatí
beali, piti.

blahoslaviti, laudďibus ejfferre, ornare algm;
— blahým zváti fortunalum praedicare
algm; — blahořečiti, v. teto.

blahovoli, benevolentia; voluntas, favor; od
měnné b. voluntas mutua.

bláhový, atultulus; ten b.! homo misellus !
ach, já b.! vae, me misellum !

9

blahozvučnosť, sonus gratus n. jucundus; b.
řeči numerus.

blahozvučný, bene sonans; canorus (vox); o
řeči numerosus.

blahý, beatus, fehx ; adv. beate, feliciter (vi
vere); jest mi b. bono anímo sum, securus
ac tranguillus sum; b. mi! bene mihi! o,
me felhcem !

blankyt, color caeruleus ; b. nebeský coelum.
blankytový, caeruleus.
blativý, lutosus, lutulentua.
bláto, lulum ; ——vůbec nečistota coenum;

sordes; přísl.: přijíti z b. do louže, ?n
cidit in Scyllam, gui vult vitare Charyb
dim.

blátošlap, sudrostranus; ambulator.
blázen, a) = bezrozumý homo stultus, fa

čuus; b) — šašek sannio; scurra; vůbec
homo ridiculus; dvorní b. scurra aulicus;
b. z koho strojiti sobě, b. udělati, za b.
míti Zudibrio haběre algm, (neplněním sli
bů) falsa spe producčre algm, verba dare
alcui; b. ze sebe dělati (omnibus) luďdibrio
esse.

blázínek, stultulus; ridiculum caput.
Házniti, mente captum, dementem esse; de

stpěre; delirare.
bláznivosť, v. „hláznovství.“
bláznivý, a) Z rozumem pominulý demens,

mente captus; b) -= šaškovitý ridirulus;
adv. dementer; ridicule.

bláznovství, a) z—bláznivosť sťultitia, inst
pientia; b) — bláznovský kovsek stulte
n. dnepte factum; též ineptiae, nugae.

blaženosť, viřa beata; summa felicttas; (slova
beatitudo a beatitas Ciceronem sice nově
utvořena jsou, ostatně však nebyla od
rěho užívána); též úslovim beatum esse,

blažený, beatus, (mírněji —- šťastný) felix ;
adv. beate.

blažiti, beatum, felcem redděre algm.
blbosť, tngenitum hehes; ingenii tardilas; —

blávnovství, v. toto.
blbý, hebes, tardus, slupidus; ——bláznivý,

v. toto,
blednouti, pallescěre ; expallescére.
bledo— ve složeninách barvy značících sub

(subviridis, subflavus a p.).
bledosť. pallor.
bledý, pallidus; pallens, (důr.) exsanguis >
. b. býti pallěre.
blecha, pulev.
blekotati, gannire.
blepta, a) — nedobře vyslovující lingua hae

sitans; b) — mluvka, Aomogarrulus; nu
gator,

bleptati, a) = nedobře vyslovovati lingua
haesitare; b) — žvatlati garrire; hari
olari, alucinart.

blesk, a) — lesk fulgor, splendor; b. slunce
solis candor, fulgor; též tp. — krása





10

splendor (virtulis a p.) ost. v. „lesk“; b)
b. « oblak vynikající fulgor (svítící), ful
men (udeřující), — blýskání fulguratio,
fulgur ; bleskem raněn býti fulmine ici,
obyč. de coélo langi m. percuti; v. též
„hrom.“

bleskorychlý, rapiďus; adv. fulminis instar.
bleskot, v. „blesk.“
bleskový, fulmineua.
blikati, connivěre, nictare, — šilhati strabo

nem esse.
blíti, voměre,
blití, opiš slov. předch.
blízkosť,propinguitas; =—sousedství vicinia ;

v b. z na blízku, v. „blizko.“
blízký, propinguus (komp. propior, superl.

proximus; b. smrti moriens); Z sousední
vicinus, často adv. prope (jest nám b.
prope nobis est), těž in propinguo; b.
býti propinguum u. prope esse, (vzhledem
k času ——nastávati) appetěre, imminěre,
adesse (na př. válka a p.); tp. b. pří
buzný proximus cognatione, propingua
cognatione conjunctus; nejbližší přátelé
proximi; b. přítel inťimus; b. nebezpečí
pertculum instans, v b. čase proximo tem
pore; adv. 1) posit. blízko prope (n. pro
pter), in propinguo; b. u, při prope ad
n. ab, též pouhý akk. (prope urbem);
b. k, u čísla (— asi) ad, etreiter; na b.
in propinguo, prope, propter, (též adj.
vicinus na př. dives X boháč na b.); na
b. býti prope n. propinguum esse, adesse,
na b. města apuď urbem, kauď procul ab
urbe; ab. ex propinguo, bojovati res venit
ad gladios, coměnus pugnare n. rem ge
rěre; b. n. na b. ležeti prope, in vicíno
esse, situm esse, b. bydleti prope n. juxta
habitare, accolam esse ejus loci; státi esse
in propinguo, haud longe abesse, býti in
stare (hostis instal), (-—sousediti) vžeinum
esse, subesse (templa sudbsunt mari); (7
nastávati) instare, ompenděre, immněre,
adesse (bellum, tempestas a p.); v b. čase
in propinguo; 2) kompar. blíže propius,
těž často adj. propior ab alga re, n. po
sit. prope (b. přistoupiti proptus n. prope
acceděre na př. ad urbem, appropingučre);
b. poznati koho algm bene nosse; 3) su
perl. proxime, též adj. proximus (nejblíže
Rýna bydlel proximus Rhenum incolutt,
přezimoval velmi b. u moře proximus
mare hiemabat) ; nejblíže příští prorimus.

blíženec, fračer geminus; obyč. pl. gemen.
blížiti, a) b. něco k čemu prope n. proptus

admověre algd ad algd; b) b.se, a) pův.
appropinguare (ad urbem, alli loco), prope
n. propius acceděre (ad urbem); adven
tare; s vojskem se b. exercičum adďmo
věre; B) tp. o čase, smrti, večeru a p.
appropinguare, appelěre, prope adesse,

bleskorychlý — bodlák.

subesse; o válce, nebezpeči a p. imminěre,
adesse, appetěre.

bližní, alius n. alter homo; alit homines;
alter.

bloud, homo stultus, fatuua.
bloudění, erratio, co stav error.
blouditi, a) pův. errare; deerrare im dlinere;

errare via; bloudící, v. „bludný“ ; b) tp.
== chybovati labi, errare; in errore ver
sari ; peccare; bloudicí u víře falsae doc
črinae dedilus; errans.

bloudství, stultitia, stupor,
blouzení, v. „bloudění.“
blouznění, opiš slov. násl.
blouzniti, somnia sibi fingěre; vaticinari.
blouznivee, homo somnians, ineptus.
blouznivosť, somnia ; ineptiae.
blouznivý, somnians, ineptus ; adv. somniantis

modo, inepte.
blud, error; opimo falsa; o náboženství

doctrina falsa; v b. upadnouťfi per erro-“
rem labi; labi, errare; v b. býti v. „blou
diti“ „b.

bludárna, bludník, vča čnexzplicabihs ;
bludař,falsae doctrinae addictus.
bludařství, doctrina falsa.
bludný, a) pův. — bloudící, o osobě errans,

errabundus; b) tp. Z nepravý, 0 věci
plenus erroris, falsus; b. mínění optnio
plena erroris, falsa; b. učení docírina
falsa; adv. falso; per errorem.

blýskání, fulguratio; fulgor ; — blesky spa
dající fulminum jactus. í

blýskati, a) b. čím *fulgorem facčre; b) b..,
se, a) — třpytiti se fulgére, micare, splen-“
děre (o meči a p.), meče se blýskaly mi
cantes fulsěre gladii; oči se b.oculi seen
tillant, skrze škrabošku er persona 'ar
dent oculi ; tp. nechtějí prospívati leč to
liko b. se non proficěre sed conspici cu
piunt; P) neosob.: blýská se fulgurat n.
fulget; fulgura meant.

blýskavý, splendidus; fulgens.
blyskot; v. „bleskot“, „blýskání.“
blyštěti se, v. „blýskati se.“
bob, faba.
bobek, laurus; věnec z b., v. násl.
bobkový, laureus; b. věnec laurea; corona

laurea; věncem b. ověnčen laureatus.
bobr, castor.
bobtěti, čurgěre (re alga).
bočan, cicoma.
boček, v. „bok.“
bod, a) — bodnutí 7clus; (co rána) plaga;

tp. body svědomí morsus n. stimul: con
saentiae; b) = co bodnuto punctum.

bodati, v. „bodnouti.“
bodejž, bohdejž, co interj. utinam ! o utinam!

b. ne ne, utinam ne s konj.
bodlák, carduus.

X



bodati — bok.

bodnouti, bodati, bůsti, a) pův. pungěre, com
pungěre algm, (nástrojem řezacím) foděre,
configěre algm; — pobádati stimularé ; b.
koně calcaria subděre n. subjicěre egu0,
eguum calcaribus concitare; b) tp. v oči
b. — zřejmým býti conspicuum n. %nst
gnem esse; v oči mne něco bode — líbí
se mi to valde arridet mila algd; pul
chritudine rei ales capior; jinak: svědomí
mne bode, v. „hrýzti.“

bodnutí, v. „bod.“
bodrost, a) — čilosťalacritas ; b) — dobrota,

probitas, honestas.
bodrý, a) — čilý alacer, strenuus; b) —

dobrý, řádný probus, honestus, bonus; b.
mysl, v. „bodrosť.“

bohabojnost, pietas erga deum (deos), též
pouze pietas; religio.

bohabojný, přus, religiosus; adv. pie.
boháč, bohatec, zz bohatý muž, v.

tý“ ; veliký b. — velmi bohatý.
bohaprázdnost, zmpielas; improbitas, nulla

religio ; ——bohaprázdný čin tmpje n. ne
farie factum; scelus.

bohaprázdný, vmpťus, nefarius ; improbus,
scelestus ;- adv. tmpie, nefarie; smprobe,
sceleste.

bohatnouti, důivitem fieri, opibus cresečre,
z čeho divilias facčěre ex re alga, rem
familiarem augěre re ulga.

bohatost, ubertas, copia (sententiarum, ora
tionis); (důr.) abundantia.

bohatství, diviltae; mírněji 7- jmění opes,
— prostředky facultates, — dary Štěstěny
fortunae.

bohatý, 1) o osobě, a) absol., vůbec dives;
mírněji ——zámožný opulentus, fortunatus,
=Z peníze mající pecuntosus, zvl. vzhle
dem k polnostem locuples; b. býti dtvt
tis afflučre (abundare), opibus floréěre
(valěre); b) relat.: b. nač, čím, v čem
abundans n. copiosus re alga; tp. b. na
myšlenky creber sententiis; b. býti nač
abundare n. afftučre re alga, oopiam rei
ales haběre; 2) o věci, a) absol., zvl. o
krajině, městu a p. opulentue; též uber,
locuples; (o kořisti) .opřmus; b) relat.: b.
nač, čím abundans (vino, auro), uber, co
piosus re alga; o krajině též ferax (na
víno b. vim ferax); c) — drahocenný,
prelosus, magmjficus; amplus (munus,
praemium); b. šat vestis auro ac purpura
insignis; d) ——hojně se nalézající lgrgus,
copiosus; adv. large, adbunde, copiose.

bohatýr, atd. v. „hrdina“ atd.
bohdá, co interj., s: deo placel, is deus volu

erit; též ut spero, id guod spero; —
snad forlasse, forsilan ; někdy též větou
nisi at guid inciderit n. obstiterit (na př.
navigabo).

bohorovný, deo similis n. proximus; divinus.

„boha
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bohoslovec, * čheologus.
bohosloví, * čheologia.
bohoslužba, cultus*deorum; sacra publica n.

pouze sacra; tajná b. mysteria (orum),
onitia (orum); obcovati b. rebňs divinis
n. saoris inferesse.

bohoslužebný, aď res divinas n. aď sacra
pertinens; b. obřad cerimonia.

bohuže!, co interj. proh! proh dolor! často
celou větou: otec b. zemřel pačer mor
tuus est, Viď guod valde dolendum est;
jindy: molestumest guod.. „, id guod in
dignissimum est, guod poeniteat a p-; též
rčením : néscio guomodo n. guo pacto:
ale b. chce tomu osud můj seď la fato
nescio guo contigisse arbitror, ut. «

bohyně, dea; je-li bytosť zevrubněji určena,
nepřekládá se slovo „bohyně“ zvláště:
b. štěstí Fortuna, b. vítězství Victoria,
b. války Bellona, b. blaha Salus atd.

boj, pugna; proelium; zvl. co měření se
certamen ; vzhledem k napínání sil, tedy
též tp. — hádka contentio; = půtka, b.
rozhodný dimicalio; ——útok vis (ušima),
oppugnatio (bojem vzíti město vi expu
gnare n. capěre urbem); do b. táhnouti
ad bellum tre, proficisci, proti komu pro
Jicisci contra algm; ost. úsloví v. „bitva.“

bojácnost, -ný, v. „bázlivosť -ý.“
bojechtivosf,pugnandi studium n. cupiditas;

— bojovnosť belli amor n. studium; ani
mus bellicosus,

bojechtivý, pugnandi cupidus; alacer ad
pugnandum; = bojovný bdellicosus; pu
gnax, ferox; b. duch, v předch.

bojiště, locus pugnae n. proelii; b. vyvoliti
locum ad pugnandum eligére; b. obiržeti
superiorem disceděre.

bojování, v. „boj.“
bojovati, pugnare, (7 měřiti se) certare, (—

zápasiti) luelari, (vzhledem ku zbrani)
dimicare, (gahledem k napínání sil) con
tenděre, (důr.) decertare, confligěre (cum
hoste) ; těž (-— válku vésti) bellum gerěre
(cum algo, adversus n. contra algm), e388
an arms, bellum haběre (cum algo); šťastně
b. rem bene gerčre, nerozhodně aeguo Marte
pugnare; tp. proti svým žádostem b. cu
pidilatibus repugnare.

bojovník, pugnator; v. „vojín“ ; b. na voze
| essedartus.

bojovnost, -ný, v. „bojechtivosť, -vý,“ u.
„válečný.“

| bok, a) pův., zvl. u člověka, čaťtus, bolení
v b. dolor lateris; na b. se položiti in
latus cubare, b. sobě podpírati brachtum
tn latus jaciare; meč k b. si připásati
cingěre n. suceimgěre se gladio; cingi gla
dio; po b. komu seděti seděre adď latus
alcs n, assiděre alcui, ležeti accubare al
cut, jeti juxla n. (je-li jich více) circa
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algm adeguitare, jíti a lalere ales ince
děre; alcui lalus tegěre, (je-li jich více
77 po obou stranách "kohojíti) aleš la
tera cingěre; státi juxta algm Stare, tp.
adesse aleui, nunguam deesse alcui; míti
koho po b. algs mihi ab latere est, tp.
consilto (opera) ales juvari; bokem, s b.
bleděti na koho algm limis oculis asp?
cěre, algm despicěre, contemnere; zvl. ů
slovi: syn z levého b. filžus non legitimo
conjugio ortus, non jusla uxore nalus;
spurtus; b) tps“ — křídlo vojska latus;
nepříteli v b. vyraziti, vpadnouti hostem
a latere aggředi, hostem ex transverso
aggredi, adoriri, hostium aciem transver
sam invaděre; b. krýti latus tutum prae
stare; ©) ——strana kterékoli věci latus
(collis, castrorum); ost. v. „strana.“

bol, v. „bolesť.“
bolavý, aeger (na př. úd nějaký), — pora

něnýlaesus (na př. rnka); oči b. oculi
aegri, lipp?.

bolení, dolor (capitis, dentium); dolores;
míti b. očí dolent oculi, hlavy capitis do
loribus laborare, zubů ex dentibus labo
rare, břicha ex intestinis (graviter) labo
rare.

bolest, dolor, krutá dolor maximus, acerri
mus, těž cructatus ; b. duševní dolor animi,
animi aegritudo ; těž maeror; b. míti do
lere, in dolore esse dolore affci ; magnum
dolorem capěre (ex re alga); dolores ha
běre; mám „převelikou b., převeliká b.
mne jímá, že... affieior summo:dolore
(s akk. a inf), b, komu působiti dokórem
ajferre alcut.

bolestněti, bolestiti, v. „bolest míti.“
bolestný, a) ——bolest působící,

bus), acerbus (sensus, mors); b. cit dolov;
P) duševně: acerbus, trigtis, gravis ;--ne
mohlo mne nic bolestnějšího.potkati nihil
acerbtus mihi aceiděre potiř?? jest mi něco
velmi b. magno dolore- me 'afficit alad;
valde doleo, aegre fero úlgd; b) — bolesť
citící: * dolorosus; sbš srdcem non sine
magno dolore, cum dolore; adv. a) cum
dolore; R) acerbe; gravitěr; b. cítiti něco
dolěre, aegre ferre alad.

lorem n. dolores habeo, capitis dolori
laboro; caput mih dolet; kdyby je nebyla
bolela bolesť má misi čis dolori fuissět
meus dolor; b) duševně: bolí mne (srd:
cem, v srdci) něco, boli mne srdce nad
čím doleo algd n. re alga, de re alga,
res est miht dolori, bolí mne že... doleo
guoď..., molestum est guod..., moleste
n. aegre, graviter fero 8 akk, a inf. (n,
guod . + +).

a) tělesně |
dolorem efficiens, commovens; gravis (mor-|

bo) — bouřlivý,

bolnosladký, b. cit volupčas dolort mxta,
bolný, v. „bolestný.“ a) 4).
borovice, pinus,
borový, pineus.
bortiti se, ——křiviti se pandare, pandart,

trámy se bortí contignationes pandatione
sidunt; — rozpadati se: dům se bortí.
omnis junetura in (putri) aedificio didu
citur ; tp. všechno se bortí omma sol
vunlur.

bořem, demolitio, obyč. však slov. násl. |
bořiti, destručre, demoliri, diručre (aedes);

b. se corručre, collabi; bořící se budova,
též ruina.

bosý, bos, adi. i adv. pedibus nuds.
bota, asi calga; * calceamentum, guod crura

tegit.
bouda, čaberna, — barák, v. toto.
boule, tuber.
bourati, v. „bořiti.“
bouře, a) pův. — bouřlivé povětří procella,

ventus procellosus; tempestas; — bouřka
(s kšeskem a hromem) v. toto; b. na“
moři čempestas n. procella in mart sae
viens; těž pouze procella; b. se zdvihá
tempestas oritur, cooritur, burácí saevit
D. furit; b) tp. a) b. náruživostí *mpetus
cupiditatum, těž effrenata vis cupiditatum;
srdce bouří náruživostí zmítané animus
perturbatus eť incitatus; £) b. politické
procella, tempestas civilis; fluctus (eřv?lis),
vmpětus; v. „jitření“ ; ») b. osudu violenr
na fortunae, fluctus rerum aďversarum.

bouřeni, v. předch. s
bouřiti, 1) trans. a) pův. b. něco ťurbare

(aguam); b) tp. — pobuřovati solitcitare,
concitare (algm mn. animum ales, popu:
lum); aď seditionem concitare (gentem); 2)
intr. a) pův. o vichřici saevtre, furěre
(ventus, tempestas saevit); b) tp. a) náru
živost a p. bouří libido exardesci!, furit;
P) — řáditi tumultuari; 3) b. se, a) o
moři a p. aestuare; saevire, furěre; b)
tp. (o národu): sedifionem mověre, (0 ná
rodech podmaněných)rebellare, rebelli
onem facěre; v. „vzbouřiti se.“

bouřka, fulmina et tonitrua, tonitrua cum

z
P

Pboleti, -a) tělesně dolěre (pes mčhi ďolely|:

oculi dolént), bolí mne hlava capitis do- |

fulgure; těž tempestás ; udvihá se b. coori
tur tempestas cum magno fragore et ton:
tribus.s| bouřlivý,a)pův.procellosůs(ventus,ver);
b. počasí tempestas turbida, durbulenta,
b. vítr ventus vehemens, témpestas ; b. noc,
nom aspera; b. moře (co vlastnosť stálá)
měre procellosum, (= rozbouřené) mare
ventis agitatum, commotum, turbidum; b)
tp. turbulentus (na př. shromáždění cón
co), tumultuosus; violentus (homo, inge
mum) ; — odbojný seďdiliosus; adv. tur
bide; tumultuose, turbulente.

.
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boží, dávinus; 8 b. pomocí deo duce et au
spice; služby bh.,v. „bohoslužba.“

božský, divinus ; též coelestis; hb.výrok di
vimlus dictum.

božství, divimlas; divina natura.
brada, a) ——dolní čásť tváře mentum; b)

— vousy na bradě barda.
bradavice, verruca; b. na prsu papilla.
bradýř, v. „holič.“
brach, zvl. ve rčení: milý b.! soďes ! guaeso !

amice!
brána, porta, městská b. porla urbis, před

b. ad portam; branou n. z b. vyjíti per
portam extre, vyhrnouti se porta efundi.

brána, obyč. pl. brány, nářadí hospodářské
occa.

branec, v. „nováček.“
bránění, defensio, ost. opiš slovesem.
braní na vojnu, delectus.
brániti, 1) trans. a) b. koho, čeho deřenděre

algm, algd (před kým n. čím ab algo,
ab alga re, zřídka contra algm);:= o
ebraňovati tuer? (důr.) ťutari algm ab
algo n. ab alga re, propugnare W? algo
n. re alga; podobně: v právě, před sou
dem koho b. causam dicěre alcs n. pro
algo, defenděre algm n. causam alcs; b)
b. komu čeho proluběre, arcére algm
(aditu), obyč. vetare algm facěre algd, b.
čemu non siněre algd, vetare algd fieri;
eavěre, prohiběre algd; resistěre ne gd
fiať, nebrániti non resistěre ne n. guin n.
guominus algd fiat; b. ohni zncendio oc
currěre; nebráním mu perme hcet; nihil
měror; 2) b.se se defenděre; vim vi pro
pulsare; repugnare; b. se komu ressstěre,
obsistěre, repugnare alcui; podobně: b. se
před soudem causam suam dicěre.

branka, portula.
branný, a) — brániti se mohoucí gut arma

ferr2 potest; belli patiens; = bojovný
belhicosus; b. lid copiae, milites; všecek
b. lid Juventus; b. lid sbírati scriběre mi
liles, delectum haběre; b) Z zbraní opa
třený armatus; brannou rukou n. moci
armis n. vi (na př. algm invaděre, op
pugnare).

bráti, vziti, 1) vůbec —- chcpiti a k sobě
přiblížiti, dilem tp. a) zvl, rukou, vůbec
suměre, (-—chopiti se) capěre algd (manu
n. tn manum rukou n. do ruky); tp. v
ruce vzíti něco (-— začíii) manum aďmo
věre ret alcui; b. n. vzítí koho za ruku
dexiram ales prehenděre, za vlasy, zá
blavu, tp. comprehenděre algm; b) —při- |
jati: suměre (cibum, venenum též regium
nomen), capěre (cibum, meďdicamentun),
assuměre (sacra Cěreris de Graecia), sus
otpěre (Romana sacra); b.něco od někud
pelěre algd algo loco; podobně: boj b.,
v, pbojovati“; za vděk vzíti čím contentum

esse re alga, satis haběre algďd; za slovo
v. koho, v. „slovo“ ; do zástavy b. koho
obstdem acešpěre algm; na milosť v. koho
veniam et tmpunitatem dare alcui, Opět
algm in gratiam vecipěre; ©) ——dostati
accipěre, capěre algd ab algo, na dluh b.
peníze mutuart pecuniam; odkud všichni
pomoc brávali unde omnes opem petěre
solebant; d) b. n, v. 8 sebou koho secum
ducěre algm, něco secum jferre, auferre n.
ajferre a'gw,atna vůz tollěre algm in rhe
„dam; e) — vyniti eximěre (secures e fas
cibus), auferre (pecuniam ex aerario); h)
—z voliti capěre (koho za gmírce algm
arbitrum), suměre (koho za vůdce algm
imperatorem); b. koho za svědka vocare
algm in testimonium, za tovaryše, algm
sibi socium adjungěre; vzíti za ženu ďu
cěre alguam uxorem, matrimonio alguam
sibi jungěre, za muže nuběre alcui, vzíti
se malrimonio jungi n. conjungi; i) —
dáti si platiti: mnoho b. zač magno algd
venděre, málo parvo; peníze b. zač prelio
algd facěre; 2) Z mimo vůli jiného, ná
silně něco b., a) — odnítí komu co, de
meére,adiměre alcut algd eripěre, auferre
(hosti praedam); vzíti hrdlo n. život ko
mu dnterficére algm, sobě mortem sid? con
sciscěre n. inferre, manus sibi ajferre; za
varadla nepříteli vz'ti exučre hostem im
pedimentis; podobně: na vojnu b. seriběre
mmlhtes; delectum haběre; do vazby koho
vzíti comprehenděre, in custodiam dare,
im vincula conjicěre algm; b) vzíti město
a p. capěre, occupare, expugnare (urbem
locum), poťiri (loco algo, urbe), hrad ne
příteli capěre arcem ex hostibus; c) —
vyžadovati: to béře mnoho práce res
multi laboris est, času mullum temporis
regutrit; d) bráti, vzíti komu úřad abro
gare alcui munus n. magistratum, mověre
algm loco, velitelství adiměre aleut impé
rium; 3) u spojení 8 rozličnými subst.,
jež nejléps zvláště nahlednouti; zde pouze
tato uvedeme: a) bráti, vzíti radu s kým,
koho do rady, za radu n consillum ad
hiběre algm ; b) b. koho-pod přísahu adi
gěre algm (ad) jusjurandum n. jurejurando
(též sacramento), k odpovídání postulare
ab algo, ut se defendat, excuset; c) b.
počátek, původ ortri (n. cooriri), emtstěre,
nasci, proficisci 6x re algd; zrůst b. in

(crementa capěre; crescére, augert; konec
vzíti finem capěre n. haběre, emitum ha
běre ; jaký konec to vezmo? guorsum hoc
accidet, evadet? d) odpuštění od kobo
vziti juběre algm valěre; e) na váhu bráti
něco religiose observare algd, slova pon
dera verborum diligenter examinare, dů
vedy argumenta cum argumenlis comparare;
f) koně na ostruhy vzíti, V. poširuha“ ;
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g) v obyčej sobě něco vzíti insuescěre
Jacěre alad; assuescěre re alga; ch) za
příklad, za výstrahu sobě b. koho suměre |
sibi exemplum ex algo, capěre exemplum
de algo, něco za výstrabu documento stbi
haběre algd; naučení si z čeho vzíti con
ferré algd ad vitam emendandam (pru
dentius instituendam); pohoršení b. ojřendi
re alga; b. z čeho rozkoš, libosť, potě
šení voluplatem capěre ex alga re; i) b.
mzdu, odplatu, (za své) prelium ferre, —
trestán býti jure plecti, lučre poenas; po
dobně: za své vziti perire, pessum %rej
k) užitek b. z čeho commoďumn. fructum,
ubilitatem capěre ex re alga; v. „užitek“ ;
1) útočiště vzíti kam, ke komu confugěre
ad algm, v. „útočiště“; m) dílu b. v čem
participem esse ret alcs, interesse ret alcut;
(TZ soucit) moveri re alga; 4) — užívati,
rozuměti: b. něco v jiném smyslu rem
aliter interpretart, tak ita remáceipěre
n. snterpretari (eum sensum tribučre n.
subjicére vocabulo), ut hoc vel illud signi
Jicart dicam; jak béreš slova tato guem
sensum tribuis his verbis? b. co za zlé
accipěre algd in malam parfem, aegre
ferre algd, komu succensére alcui ob
algd; na slovo koho b. haběre (n. exi
slimare, putare ete.) algm virum excel
lentem (n. insignem, egregium , doclisst
mum etc.); v podezření, v zlé domnění
b. koho suspicari algm n. haběre algm in
suspicione; b. n. vzíti z čeho = domý
šleti se concluděre n. colligěre algd ex re
alga; sem sluší rčení: vzíti koho v ne
návisť n. nelibosť n. hněv, odtum conet
pěre in algm, algm odisse n. alcui invi
děre coepisse; útěchu b. solatium tnventre;
se consolari (z věd per lřeras); srdce b.
n. vzíti antmum capére, animum suum n.
se confirmare; 5) zvl.: b. n. vzíti na Se,
a):-— položitisi: čollěre(onus), (samochtě)
suscipěre, (na požádání) recipěre, též zá
porně non recusare algd; podobně: v.
koho na ramena tn humeros tollére algm,
(na koně in eguum); b) ——obleci. šat
ba se vzíti tndučre sibi vestem, plášť in
Jicěre sibt pallium; c) tp. = podstoupiti
něco: susctpěre (munus, legationem, algm
corrumpendum), (ba požádání) recipěre
(negotium, curam ret alcs), b. na se něco
nebezpečného subire algd; vládu na se
vziti acceděre aď rempublicam; odpověd
nosťzač praestare algd; že všechny práce
na. se bereš, vidím omnes labores te esci
pěre video; vzal jsem na se větší břímě
než unésti mohu plus oneris sustuli guam
ferre possum; d) b. na se =- tloustnouti
corpus sibi facére; 6) b. m. vzíti sobě
něco, a) k srdci movert re alga, curare
algď; b) na mysl, v rozum, na úvahu

bratr — brnění.

reputare, deliberare olgd n. dé re alga;
c) do hlavy obstinare algd; d) na rozmy- /
šlenou sobě v. tempus ad deliberandum /
suměre; T) před se b. n. vzíti slatučre. n.
constituere (facére algd), animum inducěre
(algd facčre n. uťfacias algď); — počíti
aggredi alad, suscipěre (bellum, tter), re
cipěre algd; 8) — utrpěti: vzíti škodu,
ztrátu, porážku accipěre detrimentum,
damnum; cladem ; affici calamitate, damno;
vinci, superaři, změnu mulari, zkázu pes
sum tre, perdi; úhonu na zdraví vzal va
letudo ejus (graviter) effecta est; úraz v.
čaed:, debilitari; 9) bráti se, vzíti se, a)
b. se odkud, kam = jíti, conferre se (ad
algm, in castra); adire, acceděre ad algm,
tenděre algo ire (ad algm, domum, Ro
mam), Macedonií bral jsem se k Cyziku
per Macedomam Cyzicum petebamus; b.

se cestou progredi via fperseguiNrstranou deverti, proti komůX atd.; v. ffťi
ubírati se“; b. se do boje (0 šermíři).
descenděread pugnam; k hodince poslední
se b. animam agěre; beř se po svých
apagě“! facesse hinc! b) b. n. v. se odkud
— přijiti, a) pův. advenire, -= vysky
taouti se supervenire; vůbec venire; P) tp.
— povstati oriri existěre a re alga.

bratr, fraler; vlastní b. frater germanus;
b. otcův palruus, matčin avanculus.

bratranec, frater patruelis; v pl. patrueles.
bratrovrah, fratricida,
bratrovražda, caedes fratris; parricidium

fraternum n. pouze parriciďium.
bratrský, fraternus; adv. fraterne; b. milo

vati koho algm sic amare uť alterum fra
tvém.

bratrství, a) pův. germanmitas; necessitudo
fraterna; b) tp. — úzký svazek sodali
las; sodalitium.

bratrstvo, a) — bratři fratres; b) v. „bra
trství.“

brav, pecudes (dum), grex; pecus (oris).
brázda, sulcus, b. udělati sulcum ducěre n.

impviměre.
brázditi, v. předch.
brebentiti, v. „breptati.“
brepta, lingua haesitans.
breptání, a) Aaesitantia ltnguae; b) Opiš.

slov. násl.
breptati, a) = koktati, lingua haesitare; b)

— tlachati garrire.
breptavosť, a) ——koktavost, haesilantia lin

guae; b) — tlachavosť garrulitas.
breptavý, a) lingua haesitans; b) garrulus,

loguax.
brk, caulis pennue ; Z péro penna.
brloh, lustra (orum); cubile,
brnění, a) 7Z pancíř thorax; b) ——veškeré

odění armatura, arma; b. nepříteli od
ňaté spolha,



brněti — bůh.

brněti, čorpescére.
brod, vaďdum.
broditi (se), pův. v. „choditi“; podobňě:

v krvi nepřátel se b. multum sanguinis
ac caedis facěre; ingentem caedem eděre ;
tp. v nepravostech (se) b. žn omni genere
flagitiorum volutart.

brojiti, abs. 7- nepokoje vzbuzovati sediti
-onem concilare; novas res molirti; zvl. b.
proti komu facčěre contra algm ; též algm
instigare in algm ; b. se, v. „bouřiti se.“

broskev, málum Persicum.
brouk, scarabaeus.
brousiti, (cole) acuěre (cultrum), exacuére;

tp. vtip si na kom b. perstringěre algm,
na čem acumen exercére.

bručeni, fremitus; b. včel a p. susurrus.
bručeti, freměre, o včelách a p. susurrare.
brus, cos; z b. nový plane recens.
brvy, supercilia (orum).
brzký, a) z vkrátce budoucí drevi futurus;

inslans, propinguus; v brzce, v b. čase,
v. „brzo“ ; b) ——předčasný praematurus,
maturus (more) ; adv. v. „brzo.“

brzo, brzy, adv. a) z v krátkém časě Brevi;
mox; brevi tempore; jam; ——rychle, v.
toto; velmi b. perbrevi, b. nato paulo
post; tudíž a) — předčasně mature ; vel
mi b. maturius; dal velmi b. znamení
maturavit stgnum dare; B) — snadno fa
cile, facihh negotio; b) ——skoro, v. toto;
c) brzo — brzo modo — modo, řum —
tum, nunc — nunc; mluví b. tak b. jinak
alias altud loguitur, sibi non constat; b.
ten, b. onen alius atgue alus; singuli;
b. tu, b.tam alio atgue alio loco; b. tam,
b. onam ťum huc, tum illuc.

břečeti, ——hlasitě plakati plorare.
břečtán, hedera.
břečtánový, hederaceus.
břeh, b. řeky ripa, b. mořský lilus; co pro

tiva vody též čerra zvl. v úsloví: na b.
vystoupiti egredi, in terram exire; k b.
připlouti, přisťaviti, navem m.classem ap
pellěre (ad litus); odplaviti se, odstrčiti
od b. proficisci, vela dare; na b. vytáh
nouti subducěre (naves).

břemenář. v. „soumar.“,
břemeno, v. „břímě.“
břemení, v. „zavazadla.“
břevno, (dlouhé a veliké) trabs, (menší) 4

gnum; spodní hlavní b. u lodi cartna;
přísl.: mrvu z cizího oka chtíti vyvrci a
ve svém b.neviděti altorum vitia cerněre,
obliviscisuorum; si guiď delinguttur, magis
in aliis cerněre (guam in nobismet ipsts).

břězen, Martius (mensis).
březí, félus, praegnans.
břicho, venter ; alvus, těž — žaludek stoma

chus; sloužiti b. svému venťri deditum
esse; tp. b. nádoby, láhve venter lagenae,
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břichopásek, omo ventri deditus.
břímě, a) pův. onus; b. vojínů sarcinae;

s b. bojovati sub sarcints n. ex ttinere
pugnare; b. vložiti na koho alcu: onus
imponěre, injungěre, na se vziti, v. „brá
ti“ 5. a.; b) tp. — obtíž onus, molesha ;
sobě b. býti stb? molestum esse.

břitký, v. „ostrý.“
břitva, culter tonsortus; novacula.
bříza, betula.
buben, * čympanum miltare.
bublání, ce děj murmuratio, co věc murmur;

— bručení fremitus.
bublati, murmurare, ——bručeti /reměre.
bublavý, —- broukavý morosus.
bublina, dulla.
bubnovati, * čympanum pulsare.“
bubřeti, čuměre; počíti b. čumescěre, extu

mescěre.
bučení, mugilus.
bučeti, mugtre.
buď, a) co imperat. slovesa „býti“, v. toto;

b) coenj.: buď, buďto, budsi, «) b. — b.,
b. že — b. že, b. — neb, aneb, nebo
aví — aut, vel — vel, sive — sive (ost.
v. Gramm.); £) u spojení s pron. a adv.:
b. kdo b., b. co b., guicungue n. guisguis
est, aguidguiďd esť; b. kde b. ubicungue
es!, b. jak b. utcungue eriť n. res se ha
bel ; guicguid est, utut est; y) zvl. „buďsi“,

p, označení připouštění, esto! detur hocbi!
buditi koho, expergefacčre, (e somno) excitare

algm ; tp. excitare, suscitare algm.
budka,b. strážní vigiltarium; ost. v. „bouda.“
budouci, fulurus; posterus; (b. konsulové

gut post me (eum) consules erunt); též
part. v urus a jmenem činitele: b. vyná
lezce inventurus ; b. státníci guť reipubli
cae praefuturt sunt; b. řečník gu oralor
est futurus ; je-li „b.“ ——hrozící immi
nens (malum); adv. tn posterum ; posthac,
postea; postero tempore.

budoucnost, tempus futurum; -= věci budoucí
futura, res fulurae; 7—potomstvo poste
vělas, posteri; pro b. in posterum ; in re
lguum tempus; do b. bledětí, antmo pro
sotcěre futura, in posterum prospicčěre,na
b. nemysliti futura non cogitare n. curare.

budova, aedificium; aedificatio; (b. posvátná,
též templum); b. památní monumentum;
= spůsob, jakým něco zřízeno jest con
formatio, strucfura,

budování, aedificatio.
budovati, aedificare, extručre (domum, navem),

v. „stavěti.“
buďsi, buďto, v. „buď“
bůh, deus, od b., z b. děvěnilus; určujíce

bytosť zevrubněji, nepřekládámeslovo to:
b. slunce Sol, b. vína Bacčhus, Liber, b.
války Mars, b. hranic Terminus atd.; bo
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hové národní dě? public, rodného města
dů patrii, domácí penates, lares, pod
zemští numina inferum (inferorum); b.
jest svědek deum testor; pro b. per deum
immortalem ! pro deům fidem ! dej b.
aby utinam ! bohové dejte, aby dt faxint,
ut . . .; zdař b. bene evemiat n. vertat!
na zdař b. temere, temere ac fortuilo;
chraň b., v. pchrániti“; s b., s Pánem
b. a) ——s boží pomocí deo Juvante;
b) při odchodu vale! dáti komu s b.
juběre algm valěre, srdečně multam sa
lutem dicěre alcui (též foro et curiae);.
c) při počinku práce guod felix faustum
gue sa! guod bene vertať! d) -— pro mne
per me (bcet); nihil impedio; nomrepugno;
dá-li b. st deus annuerit, deo volente ; do
b. ——dosti salis; z bůhdarma frustra,
neguidguam v. „marně.“

bujarosťt, «ardor, (důr.) fervor Juvemlis n.
adolescentiae ; impelus juvemlis ; alacritas.

bujarý, alacer; juvenilis; acer; b. jinoch
juvems ferventis n. fervidt animi ; b. sily
Juveniles vires, juventus ac vires; adv. ju
vemliler.

bujněti, pův. i tp. luxuriari.
bujnosť, 1) o osobách, a) bez přihany, v.

„bujarosť, odvážlivosť“; b) s příhanou,
a) I— svěvolnosť lascivia, (důr.) procaci
las, prolervitas; IT nestoudnosť pelulan
haj = b. lascive, petulanter; PB) b. tě
lesná libido; 2) o půdě a bylinách luwu
ria, luxuries,

bujný, 1) o osobách, a) bez přihany, v.
„bujarý, odvážlivý“; podobně o zvířa
tech: b. kůň eguus calidus n. acer; b)
s přihanou, «) =—svěvolný lascivus, (důr.)
procax, protervus, I nestoudný pelulans;
p) = vilný Uibidinosus; o věcech tmpu
dicus, dissolutus, lascivus ; též libidinosus
(vita); 2) o půdě a bylinách lůrurians;
b. osení, též laetae segetes; adv. 1) a)
caltde; b) petulanter; libidinose; lascive,
dissolute ; b. růsti luxzuriari.

buk, fagus.
burácení, 7- hřmot sťrepitus,

furor.
buráceti, ——hřmotiti tumulltuari, ——bouřiti

saevire, furěre.
buřič, a) vůbec —< kdo hřmot činí homo

vehemens, == křikloun clamator; b)
odbojník, a) kdo k odboji svádí sedeti
oms auctor; turbae ac tumultus concita
tor; turbator plebis; B) — kdo v odboji
se zúčastní homo seditiosus ; seďditionis
parliceps; gui a rege n. ab imperio regis
defecit.

buřičství, a) olamor; b) seditio, motus, tumul
tus (v. „buřič.“)

bůsti, v. „bodnonti.“
by, enj., a) = o by, kdyby (k naznačení

—m— bouření

bujarosť — býti.

přání) utinam, o utinam; b) — aby, v.
toto; c) z byť, v. toto.

bydlení, habitatio.
bydleti, a) o jednotlivcích kabitare (Romae,

in Itala); b. u koho habitare apuďdalgm
n. n domo ales, b. s kým cum algo ha
bitare; b. vedlé čeho n. koho vteinum
proximum esse, ejus loci accolam esse;
b) o národech dncolěre (Galliam, in Gal
la, trans Rhenum za Rýnem), sedes n.
domeihku haběre; b. vedle čeho accolěre'
(fuvium).

bydlo, a) — obydlí, sedes, domicihum, často
sedes ac d.; bydlem býti, v. „bydleti“;
ost. V. „obydlí“; b) — živnosf, potrava
victus, vita; zvl.: dobré b. vita lautior,
vita voluptatum plena; deliciae, — bla
hobyt copiae, opulentia ; dobré b. míti
laute vivěre, in deliciis vivěre; copiůs af
Jiuere.

býk, taurus.
bylina, planta, — zelina herba.
bylinář, — znalec bylin, * herbarius, herba

rum pertlus.
bylinářství, bylinopis, * herbaria (se. ars).
bylinstvo,ea, guorumstirpes terra continn

tur; res eae, guae gignuntur e terra; her
bae eť arbores; též pouze sťirpes.

bystrost, a) = rychlosť, v. toto; b) tp. a) b.
zraku acies oculorum; fB)b. rozumu, du
cha acies n. acumen menlis, ingeni; b.
úsudku subťilitas judicii; b. paměti me
moria acri8.

bystrozraký, oculorum acie valens; acute cer-'
nens ; b. býti acute viděre, oculorum ucie“
valěre. «

bystrý, a) — rychlý, v. toto; b) tp. a) o
zraku a p. acer, acutus; b. oko, b. zrak
oculi acres n. acies oculorum, míti acute“
viděre, occulorum acie valěre; fB) o roz
umu a p. acer (judicium, memoria), sub
lis (judicium), b. rozum, v. „bystrost“ ;
aiv. a) v. „rychle“ ; b) a) acrter, acute ;
P) acriter, acute, subtiliter.

bystřice, torrens.
byt, domicilium ; — dům domus, — sídlo

sedes; bytem býti, v. „bydleti“; v mém,
tvém atd. bytu, též apuďd me, te ete.;
dáti koho do b. komu, někde, collocare
algm apud algm, loco algo; zaraziti sobě
b., v. „ubytovati se.“

byť, byť i, enj., guamguam, guamvis, licet;
a b. i ac jam ut (8 konj.); b. i málo
ji h guamvis pauci (s konj.), b. sebe méně
guantulumcungue, b. sebe více guamvis
(s Kkonj.)

bytelnosť, a) == trvanlivosť, v. toto; b)
bytno-ť, v. toto.

bytelný, a) ——trvanlivý, v.
bytný, v. toto,

býti, 1) k označení jsoucnosti, a) co sloveso

3

a.atoto; bj



býti.

samostatné esse, též exstare, — nalézati
se inventri, reperiri (jsou lidé, kteří míní
sunt n. dnventuntur, reperiunfur, gut cre
dant); — zůstati maněre, remaněre; býti,
bývati, a) někde esse, (v bitvě býti znče
resse pugnae), versart, commorari in loco
algo; esse aolěre, často freguentem esse in
algo loco, algm locum freguentare; po
dobně: bývati velitelem zn imperiis ver
sart; B) ve rčení: jak to často bývá (—
se stává) uť jit, uť solet; býti v držení
nějaké věci, v. „držeti“ ; b) co spona
esse; to jest násilí tsla guidem vis est;
co jest to? guiď hoc est n. gutd hoc stbi
vult? to-není nic jiného než nihil altud
est nisi; jest tomu tak res dta est n. ita
se habeť; jak je ti? guomodo vales? není
mu nic valel ? jsme v tom tak žťa versa
mur; b. na hromadě, na mizině, v kon
cích, ve psí jacére; co je ti? a) o smu
tném guid tristis es? B) o chorém guo
morbo laboras? výrok jmenný, u nás po
pravidlu instrumentálem vytknutý, stává
v lat. v nominativu se slov. esse (Cicero
byl konsulem CČtcero consul erat), někdy
však též jiných obratů se užívá: králem
b. regnare, vojákem molitare, přítelem
locum amici teněre, svobodným, milosrd
ným b. čibertate, misericordia uti; b. lou
pežníkem námořským facčěre piraticam,
umělcem exercére artem, rolníkem erer
cére n. colěre rem rusticam, v. tóž „z8
městnávati se“ ; b. komu radou a pomocí
adesse alcut; podobně: jest mi lito dďoleo,
divno miror; živu b. vivěre; c) b. vzhle
dem ke komu n. čemu, zvl. ve rčení: «)
dobře, za dobré b. s kým consentire, con
venire, conciněre cum algo, nebýti stimul
tates (inimicitias) haběre cum algo; nejsou
spolu za dobré dissentčunt inter se; p) b.
proti komu contra algm facčre, proti če
mu dissentire n. aliter sentire, secus exi
stimare; improbare rem; recusare, gu0:
minus (algd fiat); proti úmyslu nějakému
abhorrěre ab consilo, proti návrhu tnter
ceděre rogationi; nejsem proti tomu nihil
repugno; +) b. při kom adesse alcut, při
čem interesse rei ulcut; O) b. komu, k
čemu, nač esse s dvojím dat.; b. komu
na překážku, na pomoc atd., v. „překáž
ka“ atd.; jest mu to k slávě, k hanbě
hoc ei decori, dedecori est též ajfferre alcui
(perniciem, solatium); b. k čemu aptum,
učilem, idoneum bonum esse ad algd u.
ret alcui (Z prospívati) prodesse; býti
k jídlu esculentum esse; aplum esse ad
vescenďdum; to není na nic 2ď inutile n.
něhiliůest; podobně: jest mi s podivením
miror, s hanbou dedecor? mihi est ; e) na
tom b.iď agěre ut..., tn animomilu est;
propositum haběre algd; cogitare alad;

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník,
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zvl. na tom jest paulum n. mon multum
abest guin . . .; na jiném tu není než u
téci něhil relinguitur nist fuga; b. na čem,
— záležeti od čeho, v. toto; jinak: coby
na tom bylo, dosti vyroazuměti nemohu
guoďd cujusmodi sit, satis intelligěre non
possum ; co na mne jest guoď aď me atit
net; pokud na mne bylo pro mea parte
(adjuv?); d) b., 8 gen., esse s gen. n. abl.
(dobré mysli b. bono animo esse), n. jiné
obraty: b. toho míněvi putare, úmysl:
cogitare, propositum haběre algd; e) b.
zač ——jmín býti zač haberi, existimari
putari (za otroka servi loco), numerart,
(za boha čn dits); jinak: zač jest to
guanti hoc venďdis? guanti hoc constat ?
guanti hoc emptum est? dům jest za 1000
zlatých domus stať, venditur mille flore
ms; £) b. od toho repugnare n. adversari
(ret aleui); v. též 1) c) 8); h) bez čeho
b. carére re alga; ch) jsem v tom dobře
bene mecum agitur; res meae bono loco
sunt, ule male mecum agifur; res meas
pesstmo loco sunf ; nevím, jak jsem v tom
incertus haereo; 2) ——státi se, fieri; eva
děre, exststere; též esse (budu ti na obtíž
oneri tibi ero); co-bude ze mne? guid de
me fie? ztoho? guid agitur ? bude z něho
žebrák ad mendicitatem redigetur; co z mé
Tullioly bude guiď Tulhiola mea fiet? ne
bude z toho nic res ad irritum cadt; 3)
neosobně : a) jest po něm, (po tom) actum
est de eo (de illa re), po mna. actum est
de me, perů; jest po hře ludi fimili sunt;
podobně: není mi do čeho (na př. do
hry) abhorreo a re alga; není ho doma
non domi est, domo abest; není mi nic
po tom n. do toho %ďnihil med interest,
mini ad me attinet; b) jest, 8 inf, a)
k označení potřeby, nutnosti, obyč. part.
fat. pass. n. jiné obraty: není mi, naři
kati si na stáří nihil habeo guod accusem
senectutem; jest se obávati ttmendum est,
est guod timeas, habes guod timeas, není, též
non esťpericulum; jest se čemu diviti mi
randum est; často jest mi ČčístiKatona
saepe legendus míht est Čato Major; jest mi
mnoho listů psáti multae literae měhiscrt
bendae sunt; ost. v. Gramm.; f$)m možná
posse (jest viděti počest intelligi n. intel
gitur); ©) jest mně něco —-mám est mihi
algď; podobně: jest tomu již rok, co...
annus es, 6X GU0 D. gWum. .. N. per ťo
tum annum (eum non vidi); jest tomu již
20 let, co zemřel abhine viginti annos
mortuus est; jest tomu více než 8 dní
amplius sunt octo dtes; bylo tomu již rok,
co... annus intercesserat ab (hocsermone);
v. též „ten“; jest mu devět let novem
annosnatus est; d) jest mne sto Z jsem
8 £0, V. „3“; 4) buď, v. slovo to zvláštně,
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18 bytí — ceniti.

bytí,bytnosť,bytosť,opišslov.esse;též+| bývalý,prtstinus;guiolimerat,někdypouzě
substantia; —essentia; b. božská, divina

b. přirozená (rerum) natura; b. mítipl. ;
esse; + substaniiam haběre.

bytný, verus, ad rei naturam pertinens;
vlastnost natura; b. býti ad vím et natu
ram ret perliněre, a re segregari non pos €;
adv. vere; nalurd tpsč.

olim, guondam: Kajus, b. přítel Filippův
C., olim amicus Philippi; zvl. b. kopsul
(vir) coňnsularis; v. „konsul.“b.| bývati,opišslovesemsolěre(bývalivyučo
váni onstrui soliti sunt) ; ost. v. „býti.“

C.

Cákati, cáknouti, v. „stříkati.“
cár, pannus.
cecek, papilla; — vemeno, prso,uber; mam7 ma.
cedik, colum.
cediti, colare, percolare algd; tp. ——prolé

vati: ejfjunděre, profunděre (sangutinem,
lacrimas).

cedr, cedrus.
cedule, v. „list, listina.“
cech, v. „pořádek.“
ceknouti, muťire.
ceknnti, muťilio.
celek, totum, summa ret ales (čého); o spise

c. tvořícím o07pUs; věc v c. summa ret;
c. na zřeteli míti čotum spectare, rei unt
versae rationem haběre, v c. spojiti n
corpus redigěre; báseň musí tvořiti c.
carmen sil unum etsimplex; zv.: celkem,
v c. dn summa, ommno (bylo jich c. pět
guingue omnino erant), 7—vůbec st rem
omnem speclas, re in universum conatde
ratá; k určení podmětu n, předmětu u
žívá se adj. untversus, lotus (c. něco po
zorovati rem ťtotam spectare, ©. pojedná
vati o čem rem universam (traotare).

celistvost, v. „celost.“
celistvý, solidus, Z neporušený znteger.
celitosť, v. „celosť,“
celný, subst., exactor portorii, portitor.
celosť, a) ——celek, v. toto; b) = celito:f,

celistvost, + soliditas, -Z neporušenosť n
tegritas; v. celosti — celkem, v. „celek“ ;
c. říše zničiti tmpertum anlea junctum
diriměre.

celování, osculaho.
čelovati, osculari, amplexari et osculart algm.
celý, a) v protivě k jednotlivým dílům 'o-|

tus, — veškerý untversus ; cunctus, omnis,
— úplný plenus, u čísel continuus, o čase
též perpetuus (po ©. život perpetuč vitá);
©. rok annus integer n. totus, c. život čola
vila; celé dni multis diebus; celých sto
let žíti centum annos conficěre; celých 6
měsíců fotos sex menses; c. svět mundus
hic omnis nD.totus; z c. srdce toto pectore
n.ančmo; ©. váhou dolehlo naň stáři uni

)

verso pondere senectus incubuit; b) — ce
listvý solidus; c) Z neporušený integer
(spodní dil mostu byl ještě c. ponlis pars
inferior inlegra remanebať, pečeť byla c.
signum inlegrum erat); inviolatus; 8 celou
hlavou, 8 c. hrdlem ncolumis, salvus ;
zvl. rčení: do cela, n. docela; z cela a)
7" úplně plane, omNnU8,Prorsus; d. nic
nihil omnino; do c. ne neguaguam, nullo
modo; (z cela jiný longe alius, z ©.jinak
longe (multo) aliter, longe secus); též adj,
totus (jest mi z c. oddán foťus mihi dedi
tus est, to jest z c.nepravé falsum est id
totum); z ©. zničiti koho algm plane per
děre, město urbem funďitus delére; v. též
„úplně“ a „čistý“; 8) — velmi valďe,
častěji předslovcemi per (z ec.dobrý per
bonus) ; člověk z c. zkažený homo perdt
tissímus ; ne do ©. minus (bene vestitus);
v odpovědi: z c. dobře ta, recte! adv.
cele ——celkem, z cela, v. tato slova.

cena, a) pův. «) co zač stojí n. se prodává
preňum; ©. tržní pretium guo gmdď in
foro venditur; ©. věcí živných annona;
v ce. býti, ©. míti pretium haběre n. in
pretio esse, nemíti žullius pretii n. vilem
esse, u veliké c. býti magni prelii esse,
v malé parvě pretii n. vilém esse; za
každou n. jakoukoliv c. guantivis n. guan
licungue; věc jde do ©.preltum rei auge
tur, ©.Spadává prelium minuitur; P) —
odměna při zápasu (pův. i tp.) praemium,
——mzda merces; b) tp. vnitřní, mravní
c. Z vážnost dtgnitas, virtus, praestantta,
honos; v c. býti u koho ab algo aesii
mari, nebýti contemni.

cenění, vůbec aestimatio, zvl. úřadné c. ma
jetku římských občanů census; censura.

cenitel, aestimator ; c. majetku občanů
censor.

ceniti, a) pův. a) ——cenu oznámiti zndicare
algd; zač to ceniš guanti hoc indicas?
P) — odhadnouti aestimare algd (vysoko
magni n. magno, výše pluris, za tři de
nary čribus denariis), se strany censora
censěre; b) tp. ——vážiti sobě: vysoko c.,
nD.pouze: ©. magní facére n. aestimare



čeniti

algm n. algd; výše pluris facčre alod;
lehko c. parvi facčre n, aestimare, (důr.)
despicěre algd; ost. v. „vážiti si.“

ceniti, zuby restringěre dentes; ringi.
censor, v Římě censor, vůbec — soudce

judex.
censorství, V Římě censura.
censorský,censoriuš.
cent, -nýř, centum pondo n. hbrae.
cep, ( braň železná) clava.
ceremonie, v. „obřad “
cesta, 1) = místo, kde se chodi n. jezdí,

a) pův., vta; dler; prostřední c. via me
dia, tp. mediocritas ; medium; touto c.
hac ; mec.jíti viď exceděre, komu deceděre
aleui, viam dare alcui; ©. ukázati komu
monstrare alcui viam, c. udělati, raziti si
viam munire nD.facěre; sc. ležící devius ;
c. jde, vede do -Ř'ma via Romam ducit
n. fert; c. odtud do Indie vta guae hinc
in Indiam est; v c. vkročiti komu odst
stěre alcui, v ©. státi obstare aleui; b)
tp. v úsloví: v c. vkročiti čemu čmpedire
algd, v ce.býti komu odstare, officěre al
cut; zastoupiti c. komu occurrěre const
lis alcs; s c. skliditi koho (de meďio)
tollěre algm; v c. klásti komu co tmpe
dimentum ajferre alcui; svou c. jíti suam
viam persegui, suum institutum teněre; jdi
svou c. abi! abi hinc! 2) — cestování
via, iter; ——výlet excursus; ©. po vodě
navigatio, c. daleká n. do cizých semi
peregrinatio ; cestou, na c. in ilinere, ter
Jfaciens, inter viam; na ©. se vydati se in
vitam dare, iter ingredi, na dalekou n
peregrinationem longinguam exire; na C.
se strojiti žler parare n. comparare, ©.
kouati iťer facěre, (v cizině) peregrinatt;
býti na c., těž ventre (diu venimus); c.
třídenní vetatridui; 3) — prostředek, r.
da, via, iler, ratio; já tomu c, nevím non
video, guo pacto ex hac re (ex his malis)
evadam ; najíti c. capěre consiltum, inire
rationem; rozličnými c. jíti non eandem
rationem inire; dovolenou c. honeste, ho
nesla raltone, nedovolenou ťurpiter, malis
arlibus.

cestopis, deseripiio ilineria ales, vs
cestování, v. „cesta.“ =
cestovati, projicisci, tler facěre, viam tre,

(v cizině) peregrinari, ::(po vodě) navigare,
(pro vyražení) excurrěre; ©. odkud abřre,
disceděre (loco), -okolo místa nějakého
locum algm praeterire; c. kam proficisci:
(Romam), petěre (urbem, locum), kam c-:
stuješ? guo (iter) tendis? guo tibi est
ler? ve dne v noci e. die 'noclegue iter
conlinuare; řeči tudy cestujících sermones
eorum, guč hac iter faciebant,

ceva, v. „žila,“
cibule, cepa.

.

— cit. 19

ciditi, purgare, expurgare algd, —mésti
verrěre, — vtírati lergěre, abstergěre algd;
pohre (dentes).

cihelný, latericius; —.Btřecha legulae.
cihla, laler, c. krycí tegula, žlábkovitá tm

brex; c. dělati lateres fingěre, ducěre, pá
liti coguěre.

cíl, a) 7—ustanovený konec Jfines, terminí;
locus pehtus; = míra modus; ©. života
Jimis n. exitus vitae; ©. překročiti Jfines
(terminos) n. moďum transire, exceděre,
ultra terminos egredi; tudíž b) ——věc, do
níž se míří, ©) pův. destinatum n. desti
nata; id guod peto (pelis atd.); — terč
v. toto; PB)tp. Z záměr, úmysl, propo
situm; consihum; finis; k jakému e. guo
consilio? k tomu c. a konci, aby, €0 con
silio uť..., též tla... ul..., (ita natosease
nos, ut...), D. ad eam rem; v. „účel“ ;
k tomu c. směřovati id agěre uť..., k c.
přijíti guoď expetimus (n. přopositum)
consegut; perficěre guod agimus n. volu
mus; e0 pervenire guo volumus n. guo
destinavimus; c. se chybiti a propostito
aberrare, 60 guo volumus non perventre.

ciliti, „a) pův.: c. nač, kam =- mířiti čelum
dirigěre in algm n. algd; (telo) petěre
algm n. algd; b) tp. «) — slovy č. nač
tangěre, dicěre algd; P) m úmysl míti,
čelité spectare algd n. ad algd; periiněre
ad algd.

cimbuří, pinna.
cin, plumbum album.
cinkání, tinnitus.
cinkati, činnire.
cíp, lactnia; m kout angulus n. adj. extre

mus.
církev, * ecclesia.
církevní, * ecclestasticus n. gen, * ecelesiae.
cisař, imperator; Caesar.
cisařová,femina imperatoris; Augusta.
císařský, tmperatorius; imperatoris, Caesaris

adv. čmperaloris more, ut imperatori con
venit.

Visařství, imperium.it, a) Z stroj k cítění, sensus; v. „smysl ;“
b) = cítění sensus, (c. míti sensu valěre,
nemíti sensu carěre, tp. omnem Rumani
talis sensum exuisse); ©. rozjařený conci
talio, motus n. impetus animi; u spojení
s adj. dostačí v lat. často jediné, vhodaé
subst,: náboženský c. religio, mravný c.
verecundia (kdo je má verecunďus), při
rozený c. natura, naturae bonilas , TA
dostný c. čaeřitia; bolestný c. dolor, c lí
bosti voluptus, nelíbosti taedium, fastidi
um; stomachus; podobně u spojení sgen.
n. předložkou „pro“: ©. útrpnosti miséri
cordia, c. krásy n. pro krásu elegantta,
c. lásky amor; c. vděčnosti, vděčné city
ptetas; míti c. pro něco sentire alad,
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sensu rei ales mověri; zvl. a) 7—s8o0udnosť
judicium ; jemný c. juďdicium subtile n.
elegans; judicii subtilhitasn. elegantia; B)
— vědomí conscieniia; bez c. (ežeti a p.)
mentis sude non compos; 4) — hnutí
mysli: rozličné c. vzbuditi u koho varie
afficčre algm; vnitřní c. anim: moťus.

citara, jfides (tum): na c. hráti caněre fidi
bus.

citarnik, fidicen.
citění, v. „cit.“
citelnosťt, sensus.
citelný, a) pass. co se cítti může guod

sensu percipi potest; | sensibihs; b) akt.
— elticí, tp. humanus (antmus, srdce),
humanitalis plenus (homo); srovn. „neci
telný.“

cititi, sentire (famem, dolorem), sensu n. sen
sibus percipěre algd; affici ré alga, —
poznávati tntelhgěre; zvl. a) naznačuje-li
předmět nějaké hnutí mysli, tu klade se
v lat. obyč. jediné, vhodné sloveso: ra
dosť c. gauděre n. laetart (re alga) avšak
též gaudiumperoipěre; bolest dolěre (re
alga), avšak tež dolore affici, dolorem
capěre, v. „bolest“ ; soustrast masereri
(ales), též misericordiž commoveri; bole
stně c. něco acerbé ferre alod, maynam
molestiam capěre ex re algá; P) c. pro
koho amare algm; %2)c. se, a) vzhledem
k zdraví: dobře se c. bene valěre, bona
valetudine uti, zle aegrotare; b) IZ avě
dom sobě býti předností nějakých con
Jiděre sibt, viribus n. arte sua confiděre ;
c) cítím se býti pobnut, k tomu přiveden
commoveor, addďucor.

citlivost, mollitia; animus mollhor;
(s. mali c. proti zlu); == citelnosf,
v. tato slova.

citlivý, mollis; gui facile offenditur (oči jsou
velmi e. oculi facillime laeďduntur);
citelný, v. toto.

čitron, malum citrum.
cizáctví, mores externi, peregrim; v ©. ti li

bovati externis moribus obliněre, peregrtna
captare.

cizák, v. „cizinec.“
cizí, 4) IZ cizozemský, peregrinus; externus;

exter (skoro jen o osobách); Z od jinud
přišlý adventicitus; ©. země, v. „cizina“;
b) <- co není moje, alienus; tudíž
neznámý ignoťus, zm nový, neobyčejný
novu8.

cizina, regiones extlernae; ©. vzdálená, ne
vzdělaná barbaria; v ©., z ©., do ©.pe
regre (esse, venire, abire).

cizinec, peregrinus; ahiemgena; m v cizině
bydlící exlerus; ——host hospes, — pří
chozí aďvena.

cizinský, v. „cizí.“
ciziti, v. „odcizovati.“

—
-—.—

sensus
cit,

citará — ctnost.

„cizoložiti, aďulťerare,
cizoložnice, aďultera.
cizoložník, adulter.
cizomluv, vox barbara,

vení darbarismus.
cizopásek, parastitus.
cizopásnictví, + parasitatio,
cizopasný, | parasilicus.
cizotář, gut peregrina captat.
cizovláda, dominalio aliena.
cizozemec, alienigena ; peregrinus.
cizozemský, v. „cizi“; adv. peregrino more.
clo, portortum (z vývozu i dovozu).
co, v. „kdo.“
cop, * crines in nodum collecti; tp. starý ©.

via vulgaris.
cos, cosi, v. „kdosi.“
coufati, v. „ustupovati.“
coul, v. „palec.“
což, v. „kdo.“
cpáti, něco do čeho, farcire n. refercire alod

re alga.
ctění, veneratio, cultus (deorum), lidí obser

valo; G. bohů, též religio.
ctihodnosť, majestas, dagnitas, amplitudo.
ctihodný, venerabils n. venerandus; augu

sťus.

——m—= cizi spůsob mla

ctitel, cultor, 7z obdivovatel aďmirator, —
přívrženec stuďiosus; mnoho c. míli mulíis
esse admirationi..

ctiti, a) — čest prokazovati honorare, ho
nore afficčre n. prosegui, ornare algm;
honorem haběre alcu? n. algm in honore
haběre, zvláštně c. koho praecipuo honore
haběre algm ; avl. a) c. bohy venerart
deos; c. koho za boha algm uť deum n.
divěinis honoribus colěre, divino honore
algm afficěre; B) c. koho u sebe =- ča
stovati hospilio n. convivio excipěre algm;
+) to jej nectí hoc e? probro n. dedecori
est, to jej cti Roc et honort (honorificum)
est; b) — vážiti si koho magní facěre,
colěre, diligěre; venerari algm, co otce
parentis loco n. ut parentem colěre algm;
ost, V.„vážiti si.“

ctiutrhačný , contumeliosus ;
adv. contumeliose,

ctižádost, gloriae n. lauďdis (honoris) cupt
ditas (důr. aviditas); ambitio; z ©.pro
pter gloriaeeupiditatem (též gloria ductus,
studio laudis inflammaťus) na př. td fecit.

ctižádostivý, a) o člověku gloriae n. laudis
(honoris) cupidus (důr. avidus); ambiti
osus; c. býti gloriae servire, gloria duci;
laudis studio trahi; b) o záměrech, úmy
slech a p. ambifiosus n. proslovením sťu
dia honorum, constiia ambittonis plena;
adv. ambitiose.

ctnosť, virlus; TZ počestnost honestas; —
stydlivost verecundia, pudicilia ; co vše

ignominiosus;



ctnostný

obecný pojem (— to, co jest ctnostné a
mravné) honestum.

ctnostný, a) o osobě v?rtute praeditus, obyč.
honestus, probus; (důr.) sanctus, integer ;
= stydlivý verecundůs, pudicus; muž
velmi c. vir eximia virtute; všichni ©.
jsou šťastni omnes věrlulis compotes beati
sunt; o věci honestus, probus; c. skutek
honeste n. recte factum; adv. honeste;
probe, recte cum virtute; (důr.) sancte.

ctnota, v. „čtnoať.“
ctný, a) IZ ctnostný, v. toto; b) = poče

stný honestus, 7m vážený honoratus (ze c.
rodičů nározen honestis parentibus natus);|
— řádný, hodný honestus, probus, bonus,
— stydlivý castus, verecundus, pudicus;
adv. honeste, probe.

cud, cudnosť, pudor; pudicitiía; nemíti c.
ani studu pudorem posuisse, v. „stad.“

chdný, pudens, pudicus; adv. pudenler, pu
dice.

cukr, * sacehorum.
cukrář, crustulartus.
cukrový, tp. dulcisstmus, 7—

disstmus.

cupati, v. „dupati,“
evakati crepare; crepitare (dentibus); zuby

cvakají deniss colliduntur.
val, ve rčení: cvalem jeti, hnáti, běžeti a

lichotivý Blan

Čabraka, asi stragulum (eleganttus).
čacký, a) v. „Švarný“ ; b) — vzáený, veliký

Ingenuus,honestus; důr. egregius, praecla
Trus, (e. mysl lčiberalitas; vera honestas;
animus liberalis u. ingenuus); — udatný
animosus, fortis, 7— činný navus; adv.
liberaliter, ingenue; fortiter, animose; ma
gno animo.

čačkati se, čačati se, S kým amplexwari algm.
čaditi, fumare, fumum emiltěre.
čáka, spes; č. sobě dělati nač, č. míti k če

mu, do čeho spem poněre in re alga; con
fiděre rei alcu? n. re alga (n, algd futu
rum 688e); sperare algd; má č. k tomu
úřadu destignatus est ili muneri; jes“ č.
k lepšímu res in meliorem statum conver
litur ; V. „naděje.“

čaloun,tapes; aulaeum.
čáp, cicoma.
čára, čárka, linea, lineamentum ; ltmes;

hranice limes, v závodišti carceres ; č,
dšlati lineam ducčre; zvl. pl. čáry
kouzla, v. toto.

čarodějnice, -ka, venejica; maga; saga.
čarodějnik, v, „kouzedlník.“

u

Č

— čas. 21

p. eguo adm?sso n. citato (o větším počtu
eguts admissia n. citatis) vehi, currěre.

cválati, o koni * laratis habenis currěre n.
ferri; o jezdci v. „eval.“

cvičení, exercitatio, (pro ©. erercitalionis
causa) ; ©. v psaní aťilus; ©. se studium;
je-li „cvičení“ -— vedení, chování eďuca
tio, disciplina ; v. „vychování.“

cvičenosť, v. předch.
cvičený, v. „ovičiti.“
evičitel, magister.
cvičitelka, magistra.
ovičiti, A) —xpřivykati koho nač, exercére

(algm, věresre n. in re alga v čem), pilně
exercitare (vojsko cvičené milites exerci
tali in armis); b) — učiti institučre, in
struěre, erudire (algm literts, artibus těž
in re alga), docěre algm a'gd ; tudíž: cvi
čený doctus, eruďitus, v. „vzdělaný“; 2)
©. se, se emercére; exercert (in re alga);
duševně aňimum agitare et exercilare alga
re; — učiti se disečre algd; c. se na čem
se exercére ad algd; abyse k tomu ovičil
ul ad haec te exerceas.

ovik, usus (v čem rei alcs, v řečnění di
cendi); ——kázeň disciplina.

ovrčeti, striděre.
evrček, gryllus; locusta,
evrkot, stridor.
cypřiš, cupressus.

čarovati, arles magicas exwercére; Č. něco
carminibusefficčre,ut...

čarovný, a) — čarodějný magicus; č. bylina
verbena; č. prut vtrgula divina; b) —
čarokrásný guod incredibili voluptate per
fundit algm; venuslissimus, amoenissimus
(zvl. o krajinách).

čas, 1) vůbec tempus; č. noční, jarní, letní,
ranní atd. v. „noc, jaro“ atd. ; č. budoucí,

„budoucnost“ atd.; toho č., za onoho
č.č. Šlo tempore; tune týmž č. eodem tem
pore; tohoto č. nunc, in praesentia; před
časem a) — před časy, druhdy olím, guon
dam, B) — než přijde n. přišel čas anče
tempus (mori), mature (senem Jřerů, dece
děre zemříti); na ten č. Z nyní dn prae
sentia; (jen) na čas aliguodď čempusj na
(krátký) č. aď tempus breve, od č. k č.
subinde, interdum; ab alo tempore aď
aliud (differre algd) ; časem, ——během č.
procedente šempore, lemporis progressu,
— někdy čnterdum, subinde; každý ča
sem zleniví guo plus cuigue aetals acces
sit, 60 tardior fit; v čas lempore, in tem
porej; v každý č. omni lempore; na ně.
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jaký č., do č, aliguod tempus; aliguam
diu; č. od č., po č. subinde; in aliguod
tempus, ud tempus; k tomu třeba mnoho
č. res longi lemporis est; po čase — po
zději postéa; po dlouhém č. post longum
sntervallum; na věčné č. tn omne tempus,
in aeternum; byli někdy časové, byl ně
kdy č. lempeslas guondam fuil guum ete.;
toho č., když.. . guum ete.: 2) zvl. a)
č. vzhledem k zvlášťnostem jeho čemporo.
tempus; jak toho č, potřebuje pro re et
tempore; zlí časové ďdura, aspera tempora;
v těchto č. his temporibus, ut nunc sunt
tempora; hts moribus; drahý č. caritas
annonae; sa č. krále Targninia guo tem
pore T. regnavit; v dobrý č. in tempore;
na č. zřetel míti, č. hověti tempori-ser
vire n. ceděre; b) ——počasí tempestas,
coelum; pěkný č. tempestas serena, coelum
serenum; ©) ——lhůta dies; č, uložiti diemdicčre;© Č.narozmyšlenoudeliberandi
spatium (postulare žádati); v určitý č.
dite conslituta, praestituta; d) — dozralý
čas: již (veliký) č. jest res non amplius
moram patilur, festinandum est; jest již
č., že přícházíš multum éxspectatus venis;
e) — č. příhodný, pravý, spůsobný (k
čemu) lempus; — příležitost, též occasto
(uhlédav čas příhodný nactus occasionem);
v (příhodný) č. (in) tempore, ad tempus;
lempestive; svým Č. suo tempore, v ne
pravý č. alieno tempore; není na to nyní
č., není to na čase, není k tomu času,|
alienum est ab hoc tempore talia facěre;
(pravý) č. zmeškati tempus praetermittěre;
jest č., odejíti n. abych odešel tempus
est abeundi n. abire; £) — č. k čemu
potřebný. k čemu upotřebený tempus, —
prázdný č. otium; č. (— chvíli) míti va
care n. ottum haběre, k čemu vacare alcui
rei; lempus mihi est algd faciendi; dosti
č. míti salis oťii mihi est; míti č. k mlu
vení lempus vacuum haběre ad dicendum ;
není č. k prodlévání maturato opus est;
ještě jest č. adhuc integrum est; podobně:
č. sobě krátiti tempus fallčěre, komu fa
cěrene gui8stemporis moram sentiat, obec
něji oblectare algm; Oh)— věk aetas,
lempora; za č. Ciceronových temporibus
Čiceronis; za našich č. nostra memorič,
nostris temporibus; nejznamenitější vůdce
svého č. clarissimus imperator suae aelá
ds ; nynější č. haec tempora, haec aetas ;
od dávných č. inde ab antiguisstmus tem
poribus.

časný, a) — co na čas pouze trvá, zemský
humanus (vita); č. statky bona externa,
fortunae; b) — včasný tempestivus; op
porťunus, v. toto; ©)I ranný maťurus;
d) — předčasný praematurus; adv. a) in
vita humana; b) tempestive; c) mature;

částka, malá č. peněz summula;

časný — čekati.

mane; velmi č. primo mane, prima luce,
tak č. čam mane; č. ráno mullo mane;
d) praemature.

časOmira, tempus, lex temporis.
časopis, commentarii diurni; ephémeris,
časopočet, v. „letopočet.“
čásť, částka, a) vůbec pars, — podíl portio

(č. v dědictví pars hereditatis); 7—oddě
lení ve spisu n. řeči membrum, v poje
dnání capuť, locus; č. roční anni tempus;
č. peněz summa pecuniae, v. „suma“ ; u
spojení s adjj. „nejvyšší, hoření, prostřední,
nejnižší“ a p. vypouští se často slovo
„část“ a adjj. tato přistupují k slovu ce
lek naznačujícímu: nejvyšší č. vrchu
summus mons, v střední č. města in media
urbe, v poslední č. listu tn extrema ept
stola; zvl.: po částkách per partes; car
plim; zčásti, částkou, částkami ex parte,
partim; z větší č. magnam partem, magna
ex parte, z největší č. magimem partem;
veliká č, (lidí) plerigue; b) 7— strana,
ohled pars, res, genus ; v té č. hac in rě,
hoc in genere.

částečný, opiš jako adv. úslovím: per par
tes, — dílem ex parte.

ost. V.
„čásť.“

častokrát, adv. saepenumero, V. „často.““
častovati koho, convivio excipěre algm, čím

apponěre alcui algd,
častý, freguens, creber, obyč. adv, (č. obje

vování se bohů deorum saepe praesen
liae; přihodily se č. srážky aliguoltes
pugnatum est); za časté ——adv. často
saepe, saepenumero; crebro; aliguoties ;
též adj. freguens (byl č. v Římě erat
Romae freguens); co nejčastěji guam saé
pisstme 3; č. bývati u koho multum esse
cum algo; u sloves opakovacích jest zby
tečno jako u nás: č. říkávati dictitare,
č. přicházeti ventitare; častěji saeptus;
crebrius, kdyby sebe Č. s% saepissime;
velmi č. saepissime; jak č. guam saepe,
guoliea;-tak č. tam saepe, toties.

čbán, urceus; urna.
Čech, + Bohemus.
Čechy, + Bohemia.
čekání, exspectatio.
čekati, (7 očekávati) exspectare, (Z =místa

se nebýbati) maněre; oppertri (algm, na
koho, jenž má přijiti), praestolari (alcui,
na koho, by mu službu prokázal); č. na
koho, nač, koho, čeho erspectare (algm,
mortem alcs, hosles venturos esse, fore ut
urbs captatur), opperirt algm n. algd,
maněre algm, — po kom, po čem toužiti
desiderare algd; č. něco příjemného, též
sperare, nepříjemného čiměre; den ode
dne č. diem ex dte exspectare; zvl. a) č.
komu indulgěre aloui (též debitori), = na



čeládka — čest.

dluh dáti venděre non praesenti pecunia;
P) čeká něco koho n. na koho manet
algm algd (věděl jsem, že toto na mne
čeká sciebam hoc mih? restare); o věcech
nemilých též imminet algd aleui; +) č.
s čím differre algd (donec ete.), non prius
facěre algd (guam ete.).

čeládka, čeleď, a) -— přátelstvo krevní gens;
genus ; b) ——služebná čeleď familia; fa
muli et ancillae.

čeledín,famulus; servus, puer.
čelední, zvl. otec č. pater familias; matka

č. mater familias.
čelisť, maxilla.
čeliti, dirigěre (navem in portum); zvl. a)

č. někam, tp. spectare algd n. ad algd
(tamtéž eo, jinam alio); pertiněre ad algd;
b) č. proti komu n. čemu resistěre, obsi
stěre, řepugnare 'alcu? n. rei alcut; proti
pravdě č. repugnare veritati n. contra ve
ritatem; o krajinách: Gallie čelí...
Gallia vergit ad . . ., spectat in...

čelný, -í, tp. ze přední primus, princeps;
č. město urbs nobiltesima, caput regní;
č. n. čelnější měšťané, muži, principes,
primores civitates; těž nobiles, optimates.

čelo, a) pův. frons; b) tp. a) k naznačení
drzosti frons, 08; (R)v úsloví: č. posta
viti komu obdsistěre, resistěre alcui; zvl.
„čelo“ — předek věcí vůbec /rons (jinak :
v čele knihy prtmo libro, č. korábu ro
strum navis); č. vojska frons; prima
acies; udeřiti na nepřítele v čelo hostes
adversos aggredi; státi v č. čeho praeesse
rei alcui, vojska praeesse exercitui, ducěre
exercitum mn.ducem esse exercitus, obce
civiřati pracesse, gubernacula reipublicae
teněre, principatum in civitate teněre, po
slanectví, spiknutí prinečpem legationis,

*conjurationts esse.
čenichati, odorari algd; odoremrei ales tra

hěre.
čepec, asi miťra.
čepice, apex, galerus; vůbec čegumentumaca

pifis.
čepyřiti se, v. „rditi se.“
čerň, color mger,
černati, nigrescěre, Č. se migrum €886.
černavý, /uscus, subniger.
černiti, ačrum redděre algd; tp. č. koho u

koho zn suspicionem adďucěre algm alčui;
v. „očerňovati.“

černohlavý, v. „černovlasý.“
černohnědý, fuscus.
černoch, Aethiops.
černokněžnictvi, atd., v. „kouzedlnictví,“
černooký, migris oculis.
černovlasý, nigro capillo.
černý, a) pův., vůbec neger, (důr.) ačer; o

smutečném oděvu říká se často pullus;
č. na bílém, v. „bílý“; č. chléb pamis
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cibartus n. secundus; b) tp. alter, == ha
nebný atrox, scelestus (facinus, úmimus);
adv. č. oděný atratus.

čerpání, haustus, častěji však opíše se slov.
násl.

čerpati, a) pův. haurire (aguam e puteo);
b) tp. repetěre algd (u čeho ab alga re).

čerstvost, a) ——čilost, vtgor; b) — rychlosť,
v. toto.

čerstvý, a) — jádrný, čilý alacer, impiger,
acer; b) — rychlý, v. toto; c) Z ne
dávno udělaný recens (vulnus, panis etc.);
podobně: č. voda agua recentis rigoris;
d) — ještě neporušený recens; užívati č.
povětří refrigerationem aurae caplare;
libero ačre redintegrari ; věc jest mi v č.
paměti dn recenti memoria habeo alad;
adv. a) vmpigre, acriter; b) v. „rychle“ ;
c) recens, modo.

čert, v. „ďábel.“
červ, vermis; tp. ——hryzoucí péče aegri

tudo.
červánky, č. ranní aurora, večerní * rubor

coeli vespertini.
Červcový, coceineus,
červec, co barva i látka barvená coceujn,
červen, Junius (menstis).
červeň, rubor.
červenati se, rubescčre, (stydem) erubescěre,

— červeným býti ruběre,
červenavý, subruber, rutilus.
červenec, (mensis) Ouinitlis,
červenosť, rubor.
červený, ruber, nachorůžový purpureus;

č. jako krev sangutneus.
červotoč, teredo; lermes.
čeřenhory, jugum n. dorsum mons.
čeřiti se, v. „vlniti se.“
česati, pectčre, coměre (captllos); č. Koně

eguum strigili raděre, č. len hamis ferreta
linum pectěre; ovoce č. poma carpěre.

český, + bohemicus; mateřský patrius

—

(sermo).
česnek, alltum.
čest, a) ——úcta, pocta, vážnost jež komu

prokazujeme honor (n. honos); observanha,
veneratio; — věc přednosť dávající decus,
ornamentum; č. někomu činiti, dáti, pro
kázati, honorem haběre, tribuěre, dare
aleui, honore algm prosegut n. afficěre ;
colére et observare algm; alcut honor est;
dělati si č. « čeho honort duéčre algd;
s tím dochází, dobývá ši cti, to mu slouží
ke ec. hoc et honori (honortficum) est, ne
dochází atd. hoc et probro n. dedecori
est; podobně: ctí a darem dáti dono n.
muneri dare alcut algd; zvl. a) božskou
č. komu prokazovati algm uť deum n.
divinis honoribus colěre; P) poslední č.
prokázati komu Justa solvěre alcut n. fu
neri alcs; b) ——dobré jmeno fama, exi
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stimatio, (důr.) — sláva gloria; beze c.
infamis, (=Z pověstný) famosu8s; na c.
komu utrbati, ublížiti violare n. offenděre
existimationem ales; na č. dáti, držeti
famae consulěre; na cti koho trestati igno
minid n. infamia nolare algm; c) — stav
ten, když na čest držíme pudor, (ten kdo.
má č. v těle pudens, nemá impudens);
— panenská nevinnost pudicitia, pudor;
d) — čestné slovo fides; e) ve rčeních
zdvořilosti: nemám tu č., Kaja znáti Ca
jum, guemhonoris causa nomino, non novi.

čestný, honestus, honorificus; decorus (— 0
krašlující); č. úřad honor n. honos; č.
pověsť fama, gloria, existimatio; č. dar
munus honorificum, honos; č. jméno no
men honorificum, appellatio honorifica ;
titulus ; č. místo sedes honoris; č. smrt
mora honesta; č. slovo fides; čestným
spůsobem 7- adv. čestně cum laude, ho
norifice; honeste; velmi č. cum summa
dignitate.

četa, agmen, caterva.
četný, -= mnohý multus, — valný freguens

(sénatus, concio); veliký magnus (mul
titudo) ; adv. č. shromážděný freguens,
č. navštěvovaný celeber.

či, čili cnj., a) rozlučovací — aneb, v. toto;
či aspoň certe; b) v otázce dvojčlenné:
či, čili, -li Či, (utrum n. ne —) an (jed-li
či med utrum venenum an mel), též, v 0
tázkách závislých, kde první člen částicí
(uérum, ne) označen není, ne; čili. nic
annon nD,nec ne,

číhař, čížebník, auceps.
čihati, speculari; č.na kohv exspectare algm

(nač algd), lstně insidiari alcui; č. nač
caplare, aucupari algd (na př. lempus),
imminěre (in occastonem“.

čich, a) vůbec, v. „smysl“ ; b) ——čenichání
odďoratio, smysl povonění odoratus;
dobrý č. míti sagacissime olfacěre.

čichati, olfacěre algd ; č. k čemu oďorem ret
ales trahčre.

čilost, — činnosť, v. toto; — hbitost inge
ntum alacre, promplum, sollers; Vvigor:

čilý, -— činný, v. toto; — hbitý a p. ala
cer, promptus, sollers, agils; poněvadž
jsem ducha č. guod alacres animo sumus.

čím, co adv., u superl. guam se superl.: čím
nejprudčeji guam celerrime n. guanta ma
wima celeritate potuit; č. nejspíše guam
primum (fieri potesi), primo guogue tem

pore; čím — tím guo — eo, guanto —
čanlo, ve větách obsahu obecného též uč
— ta s guisgue a superl. (čím lepší kdo
jest, tím nesnadněji jiných za zlé má ut
guisgue est optimus, ita difficillime alios
malos esse suspicatur, a spůsobem krat
ším: čím lepší věc jest, tim řídčejší bývá
opůmum gutdgue est rartsstmum) ; čím

——

čestný — čirý.

dříve tím lépe primo guogue čempore; č.
dále t. více magis magisgue, méně in dtem
minus.

čin, a) pův., v. „skutek“ ; b) = spůsob, v.
toto.

činění, 7—činy actiones, v. též „skutek“ n.
opiš slovesem ; zvl. dosti č. salisfactio.

činitel, auctor (ret ales), ost, opiš slovesem.
činiti, 1) — dělati facěre, agěre algd (ne

vím, co (mám) č. nescio guid agam, guid
consilii capiam); — působiti: starosť ko
mu č. curam ajferre aleui; zvl. a) u spo
jení s četnými subst. často vhodné slo
veso dostačuje: č. řeč, v. „řečniti“ ; č.
díky v. „děkovati“, č. škodu v. „škoditi“
atd., v. tato subst. n. slovesa; b) povin
nosť svoji č. offictum facěre, officio satis
jacěre; č. komu křivdu čnjuriam facčre
n. inferre alcui; ©) č. sobě — počinati
si se gerčre (prudenter, a p.), mužně sobě
č. se fortem praeběre n. praestare, (v bi
tvě) fortičer pugnare; tak sobě č., aby
ita se gerčre, ut ete.; d) č. komu za sprá
vedlivé Jus aleui redděre; e) č. komu
dobře bene n. benigne facére alcui, bene
Jicia conferre in algm, zle ajfferre, inferre
alcut damnum n. malum; malum facěre
n. injuriam inferre alcui; £) č. koho čím,
z koho co facére algm (heredem, ducem),
u adj. říká se redděre (někoho šťastným
algm felicem, bohatým divitem); žerty
sobě z koho č. tlluděre, luďibrio haběre
ulgm; h) čiň co čiň, «) ——každým pří
padem uťigue; uloungue res ae habet; P)
= nižádným případem nullo modo; ne
guaguam ; i) činiti o to jest agitur de eo
n. hoc (zda-li ... num... .): j) míti
s kým č. rem nm,negohum haběre cum
algo, 8 čím zn re alga versari, rem tractare
n. agěre; miti s sebou (dost co) č. rerum
suarum satagěre; 2) č.se, a) pass. ——či
něnu býti agi, fiert; b) repr. a) = po
spichati feslinare, 8 Čim malurare alad ;
P) č. se, čím nejsi, v. „stavěti se.“

činky, opiš úslovím: manus plumbo graves.
činnosť,strenutlas, diligentia ; industria; č.

duševní anim: agitatio et motus; sollertia ;
k č. pobádatikoho algm aď agendum tm
pellěre n. ad studium et ad laborem incitare.

činný, strenwus, gnavus; industrius ; labo
riosus; č. život vita oceupata; č. býti,
vždy č. hýti semper ulgd agěre; v. též
„pilný“ ; adv. strenue, naviter.

činohra,fabula; drama (atis).
čipernosť,pernicitas, agilitas.
čiperný, promptus, perniz, agilis, — vtipný

ingemosus; č. hlava ingentum promptum,
docile; adv. prompte.

čirý, mnerus, č. pole, pod č. nebem, v. „ší
rý“; č. noe nox tenebris obducta ; jest č.
noc, též omnia tenebris circumfusa suní.



číslice — čtrnáctiletý.

číslice, * nota numeri; (u starých) litera.
čislo, numěrus.
čistění, purgatio; v ohledu náboženském,

obětmi a p. lustratio.
čísti, čítati, a) čítati — počítati, považovati,

v. tato slova; b) č. něco psaného a p.
legěre (lébrum knihu n. v knize), opět n.
bedlivě č. retractare (librum), čítati, lecti
tare, hlasitě č. — předčítati recitare algd;
učiti koho č. docére algm literas, učiti se
č. discěré literas; tp. č. komu na tváři,
na čele, v očích něco ex vultu alcs algd
perspicčre; č. ve hvězdách e siderum po
situ et spatio conjecturam facěre de rebus
futuris ; č. komu kapitolu verbis castigare
algm; čítati komu co za dluh ?mputare
alcui algd.

čistiti, vůbec purgare, expurgare algd, teku
tiny č. liguare (vinum), zvl. — utírati
tergěre, abslergěre, vymetati verrěre;
vzduch č. (o větru) ačra non siněre pi

grescěre; tp. emendare, expurgare (ser
monem).

čistota, a) pův., opiš slovesem n. adj., též
mundiita; b) tp. vzhledem k mravům
castitas, sanctitlas; č. jazyka purum et
candidum dicendě gemus; sermo emen
datus,

čistotnosťt,mundilia n. munditae studium.
čistotný, mundus; munditiae studiosus ; adv.

cum studio munditiae.
čistý, čist, a) pův. purus, — Špíny zpro

štěný mundus, tersus; — bez vší přísahy,
sincerus, integer, liguidus; b) dílem tp.
a) ve rčení: na čisto opsati něco niliďdius
D. pure describěre algd; z čista jasna, —
nenadále repenle, praeter optnioném (jezd
cové na nepřítele z č. j. udeří eguttes
tnapinantes hostes aggrediunlur); B) do
čista ——docela prorsus, plane; omnino;
do č. nic nihil omnino; často stávají v
lat. dvě souznačná slovesa : do č. pora
žen býti fundi fugarigue, do č. vypleněn
spohatus expilatusgue, v. též „celý“ a
„úplně“ ; jindy dostači předslovce de: do
č. popleniti devastare n. per: do č. uzdra
viti percurare algd; y) čistý, v ohledu
mravném castus, integer, incorruptus, pu
rus, innočens; č. čeho purus n. caslus a
re alga; č. svědomí recla conscientia; d)
č. řeč sermo purus, rectus, emendatus,
bonus; adv. a) pure; b) a) v. adj.; +)

, ntegre, caste; d) emendate (logui).

číše, poculum.
číšník, gu?pocula ministrat alcut.
čitelný, gui legi polest.

čitání, v. nětení. “čitati, v. „čísti.“
čiti, a) v. „cititi“; b) v. „čeniehati.“
čití, v „cit.“
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čiva, + nervus.
čižba, aucupium.
článek, a) v. „kloub“; b) tp. č. řeči a p.

Dur8, caput;. menší těž locus, membrum.
člen, v. „úd.“
člověčenství,natura humana.
člověčenstvo, genus humanum.
člověči, humanus (caro, caput), hominis (ma

nus), v. též „lidský.“
člověk, a) co bytnost. vůbec homo; s význa

mem křehkosti, zvl. pl. mortales; mladý
č. adolescens, s'arý č. senex, obyčejný č.
homo e multis, těž vulgus; státi se no
vým č. plane alium fieri; často naše „člo
věk“ v latině jinak se vyjadřuje: a) zá
jmeny: každý č. guisgue, mnohý č. ali
guis; guidam, non pauci; jsem č. který
%8sum, gui ete.; nebrati ohledu na to,
co by o č. každý soudil negligěre, guiď
de se gusgue sentiat; č. by řekl digrerit
algs n. guispiam, též dicas, diceres; po
dobně: já nebohý č. me miserum ! není
č., jenž by nevěděl nemo est gut nesctal;
B) první osobou pl.: co Č. si přeje, tomu
věří guae volumus, credimus ; +) jindy se
ani nevyjadřuje zvláštním slovem: jedi
Dou a pravou moudrostí jest, aby č. se

"nedomýšlel, že . . . Aaec est una omnis
sapientia, non avbitrari ete.; č. nemůže
žíti příjemně, pak-li . . . non poťest ju
cundi vivi, nist ete. ; b) Z muž v?r (zví.
vzhledem k mužnosti a p.), vůbec homo;
udatný č. vir fortis, učený homo n. vir
doctus; co je to za č., kdo jest ten č.
guid hoc hominis est? c) úsloví: za jeden
č. býti consentire, concordem esse.

človíček, homunculus.
člun, cymba; scapha; linter.
čmárati, něco na papir dlluděre chartis.
čmoud, v. „kouř$
čmuchati, v. „čenichati.“
čmýři, lanugo.
čníti, čněti, eminěre, prominěre, nad vodou

ex agua exstare.
čočka, lens.
čtenář, is gut legit algd (toto bude čtená

řům knihy této milo hoc gralum erit ii8
gui hunc librum legent); má-li se vy
tknouti ten, kdo zabývá se čtením jisté
knihy, může se. též slova čector použíti.

čtenářstvo, = pl. slova předch.
čtení, čitání, lectio, ——přednáška schola (míti

č, scholam haběre de.malga re); lectio;
zvl.: č. rozdílné, lišící se od sebe přepisy
písma v jednotlivých místech * scriptura
n. lecíto.

čtrnáct, guatuordecim ; po čtrnácti a u slov
v plar. užívaných gualerní deni; každých
č. dní guarto decimo guogue die.

čtrnáctiletý, guatuordecim annorum, Gguaiuor
dectm annos nalus.
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čtrnáctý, guartus decimus; po Č. guartum
décimum, za Č. guarto decimo.

čtverácký, jocosus, jocularis, ridiculus; adv.
Jocose.

čtveráctví, Jocus ; fraus.
čtverák, homo mučit joci, homo jocosus n.

ridiculus.
čtveračiti, Jocari.
čtverec, guadratum.
čtverečný, guadďratus.
čtverhran, -ný, v. předch.
čtvermo, adv. 7—po čtyrech, v. „čtyři.“
čtvernásobný, guadruplex, ——čtyrdilný gua

driparhitus; adv. guaďrifariam.
čtvernohý, guaďrupes.
čtvero, v. „čtyři.“
čtverokolý, guatuor rotas habens.
čveroruký, guatuor manus habens.
čtverosylabý, guatuor syllabis constans.
čtverospřežný, vůz č. guadrigae.
čtverý, guadruplex, — čtyrdílný guadripar

litus 5;na čtvero guadrifartiam.
čtvrť, ouarta pars; č. města vicua.
čtvrtek, * dies Jovis,
čtvrtletí, tres menses; každé č, čertio guogue

mense.
čtvrtletý, + trimestris, adv. tertio guogue

mense.
čtvrtý, guarťus, po Č. guartum, za č. guarto.
čtyrdenní, guatuor dierum. |
čtyrleti, guadriennium. |

— daleký.

čtyrletý, guatuor annorum, — čtyři léta stár
též guatuor annos natus.

čtyrliberní, guatuor librarum.
čtyrměsíční, guatuor menstum.
čtyrnásobný, v. „čtveronásobný.“
čtyrpán, guatuorvir.
čtyrstý, guadringentestmus.
čtyrůhelný, v. „čtverhranný.“
čtyrveslý, guadriremis.
čtyři, gualuor; č. dni guadriduum, č. roky

guadrienmum; Č. sta guadringenti, (po č.
stech guaďringent) ; po č. a u subst. v pl.
užívaných guaterni, po č. lézti reptare
per manus eť genua; ve č. hodiny guarta
hora; mezi č. očima secreto, arbitris re
motis, mluviti 8 kým solum algm conve
mire, cum algo solo logui; se č. jezditi
curru guadrigarum vehi; všecky č. roz
táhnouti porrigěre manus eť crura; pro
stratum jucěre.

čtyřicátník, guadraginta annos naťus. |
čtyřicátý, guadragestmus; po č. guadrage

stmum.
čtyřicet, guadďraginta; poč. a u subst. v pl.

užívaných guadrageni.
čtyřicetidenní, guaďraginta dierum.
čtyřicetiletý, guaďraginta annorum, v. těž

„čtyřicátník.“
čtyřicetkrát, guaďragies.
čtyřikrát, guater; č. tolik guadruplum, Č,

sto tisic guadringenta mila.
čuchati, v. „čenichati.“

D.

Ďábel, * diabolus; tp. o člověku homo ne
farius.

ďábelský, tp. nefartus, pesstmus ; atrox,
daktyl, dactylus.
dal, v. „dálka.“
dalekosť, v. „dálka.“
daleký, dalek, a) pův. = dlouhý longus (ter,

via), = vedálený remotus, longinguus (lo
cus, ifer); ——rozsáhlý patulus; do d. zemí
odejíti tn longinguas (n. amoťas, remotas,
ultimas) terras proficisci; peregre abire ;
z daleka longe, procul, e longinguo, TZ ze
vzdálí (v bitvě) eminus; b) tp. to ještě
v d. poli * res aďmodum dubia est; d.
čeho n. od čeho býti longe abesse a re
alga; alisnum esse, abhorrére a re alga;
d. toho jest, aby věřil s longe abest uť
credat; d. nebýti čeho paulum n. non
multum mn. nilul abest gutn; kompar.
„dálší“ religuus: dálší si. povíme později
rehgua deinceps tractabimus ; d. útěk,
religua fuga; adv. 1) daleko, A) o místě
odlehlém a) posit. „daleko“ procul, longe;
d, býti longe n. procul abesse a re alga;|

d. od opevniny procul a terra; město leží
nedaleko Syrakus urbs non longe a Sy
racusis abest; od Tibery až ke Kaiku jest
d. longe est a Tiberi ad Caicum; mám d.
domů longe domo absum, d. od čeho le
žeti sejunclum esse are; to jes“ stejně, d.
tantundem viae est; jak d. jest odtud
do% . guam longe est hinc in.. +; d.
od sebe státi mullum distare, stejně d.
páribus intervallis (distare), tantumdem
(abesse); d. široko longe lategue; příliš d.
longius (na př. progredi, pův. i tp.), v
čem němium esse in alga re, modum ex
ceděre n. non servare in alga re (tp.); b)
kompar. „dáleji, dále, déle,“ longius, ultra
(prospicěre, proďire, dále neodejdu lon
gius non discedam), k označení pokračo
vání porro, protinus; 7— více amplius,
praelerea; tudíž dílem tp.: a tak d. et
celera, et guae sunt religua, čím d. tím
více, v. „čím“ ; d. se ptáti auaerendo
persegui; nemohu d. haereo; něcod dáti
e manibus in manus traděre algd; d. 0
čem přemýšleti diligentius expenděre algd ;



dálka — dáti,

své právo d. vyhledávati jus suum per
segut; avšak nyní d. sed pergamus ad ea
guae restant! B) ve významu přenešeném,
„daleko“, a) o čase: d. do noci in mul
tam noctem; b) o jistém stupni: jak d.
ouousgue, guem ad finem? tak d. e0, ad
eum finem ; tak d. to přišlo eo res per
ducta est; tak d. ve své drzosti €0 arro
gantiae; tak d. toho chyba... . tantum
abest ut v. « ut.. .; při kompar. pře
kládá se „daleko“ v lat. multum, při
superl. čonge, někdy též multo, při slove
sech „předčiti“ a p. značících longe, mul
tum. lanlum — guantum (praestare, ex
cellěre); d. věc přivěsti mulltum proficěre |
in re alga; 2) dalece, ve rčení: jak d.
guatenus, guantum; jen tak d, tantum —
guantum; ita, ut tamen.

dálka, a) -— vzdálenost, dalekosť, longin
gužtas, Z prostor mezi dvěma věcmi 7n
tervallum ; spatium; do d. tn longingua,
do d. hleděti longe viděre n. prospicěre,
v d. procul, z d. procul; v d. 1000 kroků
a mille passibus, v stejné d. pari inter
vallo; b) — délka longitudo (itineris).

dálný, v. „daleký.“
dáma, femina, mulier, 7— paní matrona,

chceme-li mluviti se zvláštní úctou, při
dají se adj. honesta, nobis a p.

dámský, mulebris,
daň, vectigal (zvl. nepřímá), tributum (v pe:

nězích n. přírodninách), stipendium (pe
níze); d. pozemková vectigal (agrorum
possessoribus imposilum);

přístavech a p. portorium; d. uložiti ve
oligal ete. imponěre, odpustiti remittěre,
dávati n. platiti penděre, pensitare, vy
máhati exigěre; osvobození od d. čnmu
nitas, od d. osvobozený ?mmunis.

lání, vůbec opiš slovesem; zvl. d. ruky
Jides dextrá data, dáním ruky dexzlrě
data; slíbiti komu co dextrá data fidem
facěre alcut rei ales; d. milosti venia.

dar, a) pův. vůbec donum (darem dono); ze
zvlaštní příčiny munus, 7m odměna prae
mium; d. chudým bdeneficium, stips, na
penězích donativum; dary přírody bona
guae natura tribuiť; v d. n. darem dáti
komu co donare n. muneri dare alcui
alad ; b) tp. — vlohy facultas, ingentum;
dary ducha facullates ingenii, animi bona;
dotes; míti veliké d. do sebe zngemo va

"lěre, excellenti ingemio praeditum esse,
eximie facultatibus tnstructum esse; nemá
d. výmluvnosti non poťest (sciť) guoď velit
(n. guiď santiať) clare dicěve.

dárce, auctor beneficti n. pouze auctor, —
štědrý d. largttor.

dareba, -ák, homo neguam n. nihili, (důr.)
homo perdilus.

d. z pastvin |
scriptura, ——desátek decumae, — clo ví
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darebáctví, neguitia, improbitas; Z darebný
skutek čmprobefactum.

dárek, munusculum; sttps.
daremnosť,a) — neúčinnost čnanitas; b) —

darebáctví, v. toto. ,
daremný, darebný, a) bez užitku, marný ?r

ričus, vanus; inanis, dnulilis; tvá práce
jest d. frustra laboras; v. „marný“; b)
— špatný neguam; improbus; malus;
adv. a) neguidguam; frustra; d. praco
vati operam perděre; dokázal mu, že d.
se namáhá ostendit ei, frustra ab e0 ope
ram insumi, že d. prosíčrrilas esse preces
ejus; čas d. stráviti tempus perděre, ab
suměre; b) male.

dárkyně, opiš slovesem, n. též auctor.
darmo, adv., d., za darmo a) = bez peněz

gratis, gratuito; sine mercede; b) — bez
příčiny immerito; e) -= bez výsledku,
marně, v. adv. a) „daremný.“

darmotlach, homo garrulus; nugator.
darovati, komu co a) == darmodáti donare,

dono n. muneri dare alcui algd; štědře
largári aleui algd; — obmysliti koho čím
conferre algd in algm; b) — odpustiti
condonare alcui (pecuniam creditam), re

„mittěre, conceděre aleut algd; život komu
d. parcěre vitae ales, conceděre, aleui
vitam, trest remittěre alcut poenam, ve
niam et impunitatem alcut conceděre; to
ti nedarují non impune feres!

daření, suocessus. .
dařiti, a) d. koho čím čribuěre, donaxp alcui

algd; b) d. se, «) ——vésti se succeděre
n. proceděre; dobře bene n. prospere ce
děre n. evenire; podniky se daří succedit
coeptis (inceptis); (P) d. se k čemu, v.
„hoditi se.“

das, daemon.
dásně, dáseň, gingiva.
dáti, dávati, 1) vůbec dare, ——podati prae

běre, — dárovati donare (v. toto), — ode
vzdati dare (epistolam aleui), — přiděliti
tribučre alcu? algd; ruku komu d. porri
gěre alcui manum; dáti zaplatiti sol
věre (avšak: mnoho-li jsi za to dal guant?
hoc emisti?) — prodati venděre (dám to
lacino, draho vendam hoc parvo, magno
pretio); — ceniti indicare (zač to dáváš
ouanti hoc indicas?); d. komu jísti cibum
n. vlclum suppeditare aleui; d. (jídla) na
stůl apponěre cibos; 2) u spojení s roz
ličnými subst. co předměty, jež zvláštně
třeba nablédnouti, zde jen ty'o uvedeme:
a) d. komu co k vlastnictví, dare: d.
dceru za koho, v. „vdáti“, syna, v. „ože
niti“ ; ke schování d. deponěre algd; do
nájmu d., v. „nájem“ ; podobně: d. kolo
do učení, na učení, k vychování traděre
aleui algm docendum, educandum; b) —
uděliti tribučre, dare, impertire álcui algd;
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zékony d. leges seriběre, dare; d. komu
dobrá naučení bene praecipěre alcui, na
Pomenutí moněre algm, odpověď respon
děre alcui, rozkaz mandatum dare aleui,
tmperare alcui ; výprask d. verberibus af
Jicčěrealgm ; rčení: d. komu zprávu, vě
dět', na jevo, na srozaměnou a p., vu
těch kterých slov; c) d. něco od čeho
inděre algd in algd; immiscčre n. admis
cere algd alcut rei; d. vodu do nádoby
aguam in -vas infunděre, do vína, tempe
rare vinum aguG; d. koně do stáje eguum
n stabulum déducčre; d) — činiti, půso-|
biti daře, afferre, facčre; to mu dává
vážnost hoc auctoritatem ei affert (facit);
pěkná slova komu d. blande allogui algm,
dobré slovo komu d,. — prositi koho, v.
toto; 8 Bohem komu d. valedicěre; juběre
algm salvěre; d. komu potěchu, vnuknutí,
chválu, česť, d. čemu místo atd. v. tato
slova; d. komu svobodu dimittěre, e cu
stodia (vinculis) emittěre algm ; dětem do
bré vychování d. liberos bene educare;
podobně : dá-li Bůh si deo placet, si deus
voluerit, deo volente; nedejž Bůh ne deus
id sinať; dej Bůh aby, utinam; dii fa
etant, u! ete.; e) ——připustiti: dej nm.
dejme tomu, že... fac, faciamus 8 akk.
a inf., n. pouze ut (d. tomu, že by jsi
nedokázal ut nom efficias); podobně: ji
nak nedati perseverare, perstare (in in
cepto, in sententia, in proposito); £) —
poručiti juběre (algd fieri), curare (algd
facienďdum); je-li podmět pouze příčinou
děje, tu se slovo to často nepřekládá: d.
koho varovati moněre algm, d. dovážeti
supporiare (frumentum), d. usmrtiti koho
wnterficére, zavolati accire algm, komu co
připsati čransseriběre alcui algd, d. koho
na své útraty pohřbíti algm suo sumptu
efferre; d. hlasovati důscessum facěre;
král dal jej do vězení uvrei rex eum in
vincula conjecit; d. koho sekerou odpra
viti securi algm percutěre; d. hostinu při
praviti convivium appárare; d. si něco
dáti accipěre ab algo (pecuniam, obsides);
d. sobě udělati prsten sibi annulum fa
cěre; h) — dopustiti pati (algd fieri), si
něre (ut algd fiat); d. komu se posaditi
algm sessum acoipěre; dej sebou pohrdati
sine le contemnať algs; podobně: d. si
líbiti ferre (injurias); nedati si předpiso
vati non audire praecepta; dej si říci mihi
orede! ch) d. na koho, nač — vážiti si,
ohled míti respicčre algd, moveri realga;
mnoho na koho 'd. multum tmbučre alout;
nic nedati nač negligěre, mihil curare,
contemněre algd, na koho algm non au
dire; algm sperněre; i) — přeložiti red
děre (algd latine po latinsku) ; j) d. vinu,
viru, počet, pozor atd. v. tato slova; k)

datovati —- dav.

d. kus divadelní agěre fabulam, hry eděre
n. dare spectaculum, ludos; kus tento dá
ván byl poprvé druhým rokem 90. Ol.
haec fabula primum acta est anno secundo
Ol. XC.; 3) dáti se, a) s inf, překládá“
se v lat. a) pouhým pass. slovesa n. ji
nými obraty: d.se pohnouti moveri, per
mověri, uněsti rapi, ferri, odstrašiti abs
terreri, uprositi precibus exorari, pobíd
nouti concitari, odbýti dimitti, svésti de
duci (a via); aniž pokutou svésti se dal,
aby.. negue poená deductus esli, guo
minus etc.; ktomu dáváš se přivésti ad
duceris, ut ete.; jinak: nedati se potěšiti
consolalionem non admitlěre; řeč nedá se
ohledati oratio tractandam se non praebet;
d. se slyšeti zpívati, hráti caněre, —
praviti logui, dicére; d. se najíti adesse, «
venire, apparěre; d. se viděti in conspe
clum ventre, chce sed. viděti hic tn osten
taltionem compositus est; B) slovesem posse
= moci: vedle mého zdání nějaký dosti
veliký celek sepsati se dá videťtur miht
modicum guoddam corpus confici posše;
dává se přenésti čransferri potest; dá-li
se co činiti ulrum posstt algd agi; to se
nedá změniti 2d corrigi non potest, nedá
se vysloviti ic? non potest; b) d. se do
čeho, na něco ——počíti něco capessěre,“
aggredi algd, se conferre ad algd; d. se
do práce aď opus faciendum acceděre, do,
pláče complorationemeděre; do řeči s kým
sermonem cum algo inslitučre n. ordtri;*
d. se na cestu, na pochod ew?re, in viam „
se dare, iler ingredi, proficisci, s cesty
de via deflectěre; d. se na útěk n. na běh
Jugam capessčre, in fugam se conjicěre.
(kam fuga pelěre alým locum, confugěre
n. fugam capessčre algo); d. se do křiku
clamorem tollěre, do smíchu tollěre risum
n. cachinnum, v rozepři s kým oč orla
mihi est altercalio n. vixa cum algo de
re alga; d. se do služby * tnire ministe
rtum; podobně: d. se (nějakýmsměrem)
der algo convertěre, se vertěre algo (a
Minturnis Arpinum z M. do A.); Mace
donií dával jsem se k Cyziku per Mace
dontam Cyzicum petebamus; d. se rovnou
cestou rect via tre n. pergěre, bližší ce
stou přopiorem viam petěre; jioak: d. se
do koho peřěre n. aggredi algm, do sebe
manus consěřěre.

datovati, list diemaseriběre literis; list tvůj
byl dříve datován antigutor dies in literis
lut8 ascriptus erat.

dátum, dies; d. připsati diem tn eptstola
aseriběre, vynechati non aseriběre.

dav, vis n. multitudo hominum; turba; silný
d. turba conferta; v nejhustším d. nepřá
telském tnčer confertisstmos hostes; d.
bitvy gproelii coňcursus; lumultus; nej

v



dávení — děkovati.

větší seč a, d. conferlisstma pugnantium
turba.

dávení (se), vomiťus,
dáviti koho, —- rdousiti spěrilum n. fauces

ehděre alcut; d. se, — bliti voměre.
dávka, v. „daň.“
dávnověkosť,antiguilas ; anliguisstma aelas,
dávnověký, v. násl.
dávný, antiguus (mos a p.), vetus; V. „staro

dávný“ ; před d. lety unte mullos annos;
odd. let n. dob olim; adv. dávno, též: od
d., z d. pridem, dtu; již d. jam dtu,jam
pridem, jam dudum (byl jsem v Rimě
Romae sum), 7—před časy olem.

dbalosť, cura, diligentia ; sedulitas.
dbalý, diligens, curtosus ; d. oč, sollicitus de

re alga; horlivě d. studiosus,
dbáti, a) d. čeho, o něco -= pozor, péči

míti curare algd, curam haběre ret alcs;
laborare de re alga; guaerčre, angutrěre
(geid sit futurum); agěre algd; nedbati
negligěre, nihil curare algd, o nic nedbati
negligentem, secukum esse; jen O své d.
suas res n. suum negottum tantummodo
agěre; b) — ohled bráti, zachovávati re
spicére algd, ralionem haběre rei alos;
d. zákonů. leges servare, observare, slibu |*
promissum facčre, vmplěre, servare; ne
dbáti smrti, nebezpečí morčem, periculum
contemněre, na žádného nullius hominis
rationem haběrě.

dcera, filia (nejstarší d. něčí maxima natu
e filia alcs); tp. alumna; latinská řeč
jest d. řecké lingua latina ex graeca nata
est; pověra jest d. nevědomosti superstitio
ex ignorantia oritur.

dceruška, jiliola.
děbán, urceus, urna.
děcko, v. „dítě.“
děd, avus; pl. dědové 7- předkové majores.
dědek, v. „stařec.“
dědění, heredilas.
dědic, heres; d. trůnu heres regni; hlavní d.

heres'ex asse; bez d. stne liberis, orbus;
dědicem ustanoviti koho heredem tnsti
tučre, facěre, scriběre algm; býti d. kobo
heredem esse alcui.

dědictví, hereditas, 7—statek zděděvý here
dium; d.otcovské n. po otci patrimonium,
heredtas paterna; dědictvím co dostati,
nabýti v. „zděditi“ ; d. připadá na mne
hereditas ad me veniť, měhi obvenit; od
d. odloučený egheres (bonorum paterno
rum od d. po otci).

dědička, heres.
dědičný, hereditarius zděděný Aerediaie

acceptus n.. traditus, též relictus; tp. a
majoribus acceptus; patrius et avitus; d.
podíl, v. „podíl“; d.. posloupnosť, ordo
Succe8stonis Dn.pouze successio; d. statek
heredium, (po otci) patrimonium; d. zlo,

dějepisný,
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nedůuh viťitum avitum; d. právo hereditas;
Jus hereditarium ; adv. heredilate n. jure
hereditatis.

dědina, a) ——dědictví, v. toto; b) Z ve
snice, v. toto.

děditi, heredem esse (po kom alcui); heredi
tatem consegut n. hereditas miht ventt (ab
algo), s kým coheredem esse alcui; d.
něco, v. „zděditi.“

dech, spěritus; anima; ——dýchání respi
ratio; d. těžký spiritus denstor, krátký
d. spiritus anguslior; bez d. exanimatus;
d. zadržesti spťritum retiněre, pustiti re
mittěre ; d. popadnouti respirare, animam
colligěre, — dýchati, vůbec, v. násl.

dechnouti, dýchati, antmam n. spiritum du
cěre; sptrare, respirare, (volně d. libere
respirare, těžce d. anheltum ducčre), —
žíti, býti, sporare.

dechnuti, spěritus ; poslední d. extremus spi
mitus.

děj, res (gesta), factum; pl. děje, dějiny res
n. res gestae (populi ales), d. života ně
čího res n. věta alcs ; 7—dějepis, v. toto;
známost dějin, v. násl. :

dějepis, Aistoriu; rerum gestarum memora
n. jwstoria; d. národa a p. res n. res
gestae. populi alcs; známost d. (vůbec)
cognitio historiae, dějepisu Ga'lského re
rum Gallhicarum.

dějepisec, rerum gestarum scrvplor n. aucior;
lastoricus.

dějepisectví, historia; oddati se d. dare se
hstoriae (scribendae); ad historiam sert
bendam se conferre; zanášeti se d. in hi
storia versari.

historicus n. gen. lustortae,
„historický“

dějeprava, v. „dějepis.“
dějezpytec, historicus,
dějina, v. „děj.“
dějinstvo, 7— děje, v. „děj.“

Wesv

V.

sedes belli, locus in guo bellum geritur;
d. války do Afriky přeložiti bellum in
Africam transferre; d. onoho příběhu
(čocus) ubi člla gesta sunt; Marathon, d.
mnohých činů hrdinských M. magnarum
multarumgue virtutum testis; je-li „ději
ště“ — jeviště, v. toto,

děk, ve rčení: v d., vděk zz k libosti, v.
„vděk.“

dekorace, na jevišti ornamenla scenica; Ost,
V. „okrasa.“

děkovací, řeč d., v. násl.
děkováni, gratiarum actio.
děkovati, a) — slovy vděčnost osvědčiti

gratias agěre (alcui), vřele maxwimas, mi
rificas gratias agěre alcui, z čeho, za něco
pro re alga n. guod etc.; zvl. abs.: „dě
kuji“ denigne ! b) míti (co) d.komu z čeho
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deběre n. acceplum referre aleui algd;
alcs liberalitate, beneficio a p. haběre
algd; ab algo haběre algd ; z toho máme
filosofii d. oilud a phtlosophia profectum
est; filosofii mám co d. že philosophiae
acceplum ferro . . „; d. někomu, že žiju,
(vůbec) alcuž vitam deběre, (7 že jsem
zachován byl při životě) propter algm
vivěre, (IZ že jsem se narodil) propter
algm hanc lucem aspexis8e.

dekret, v. „nález“, „výrok.“
dél, longitudo; na d. in longum.
dělání, a) opiš slovesem, b) -= práce, v.

toto.
dělaný, a) pův., v. „dělati“; b) — strojený,

co protiva přirozenému manu factus; tp.
=. hledaný, nepřirozený guaesitus.

dělati, 1) vůbec facčre, efficére algd; 2) zvl.
a) u spojení 8 rozličnými subst. (d. křik,
přípravy, d. sobě naději atd.), v. tato
subst. n. vhodná slovesa; b) ——obnášeti
efficčre; c) d. si něco z čeho magni fa
cěre algd; z koho curare algm; nedělati
si nic zčeho zilal curare, haud in magno
disertmine poněre algd; to nic nedělá
leve hoc est; mihil est guod hoc nos mo
veat; nihil ad rem perlinet; v. též „dáti
nač“ ; d) to ti dělá česť hoc tibi honort
est, hanbu ďedecort ; 3) = pracovati agěre
alad; opus facčěre; laborare; míti co d.
(s čím) occupatum esse (re alga); nego
ttum alcut est cum re alga, mnoho mul
tum negotit haběre ; mullis occupatiombus
distineri ; máš dost co d. habes guod agas;
nic nedělati nihil agěre; domi destidem
seděre, z cela nic plane cessare, neměti
nie d ottosum esse, jakobych neměl nic
d. guasi nihil negotit sit; (co děláš, i tp.
— jak se máš? guwidagis? podobně tp.
co 8 ním mám d. guid illo faciam? ne
vím cod. (= počíti) guiď faciam nescio);
d. své negoltum suum gerčre; 4) Z stro
jiti, vzdělávati facčre (monumentum); d.
podkopy, zálohy, cihly a p., v. tato slova;
podobně: d. o čem operam poněre in re
alga n. dare rei alcui, occupatum esse in
re alga; colěre (agrum, metalla o dolech) ;
tp. d. ze sebe něco představovati ně
koho agěre algm, blázna ludibrio se ha
beri ab aliis pati; 5) d. jakoby, v. „d.
se“; b) d. něco po kom čmitari algm ře
alga ; II d. se, 1) pass. fiert; 2) repr.
a) d. se čím n. jakoby - stavěti se, v.
toto; b) stávati se fieri; dělá seden
luceseil, noc now imměnet n. appelit, tma
tenebrae obortuntur.

dělení, d?visto ; parlitto ; ——rozdělování di
stribulio.

dělitelný, doviďuus; gu? dividi potest.
děliti, 4) d. něco (na částky), vůbec dďův?

děre (algd in partes), (souměrně) partirt,

dekret — den.

— rozdělovati, pravidelně deseriběre (ler
ram in řegiones, annum in duodecim men
ses), disponěre (populum in guingue elas
ses); na dvé d. biperčire n. tn duas purtes
dividěre; b) d. něco od čeho == oddělo
vati separare (Huropam ab Asia též Bu
ropam Astamgue), disjungěre (Itaktam a
Gallia), o územich a p. dividěre, dirt
měre (Gallos ab Aguitanis, Vejentemagrum
a Crustumino); c) d. co s kým, v. „sdí
leti“ ; 2) d. se, a) pass. dtividt; řeka se
dělí ffuvius dividitur n. finditur (in duas
partes); zde se cesta dělí hinc diversae
šecantur viae; b) repr. a) d. se oč algd
inter se dividěre n. partiri n. dispertiri;
P) d. se od čeho disceděre, solvi; d. se
od jiných, v. „lišiti. se.“

dělka, 4) o prostoru longitudo, d. osoby,
stromu proceritas; = dá ka, v. toto; na
d. in longum; b) o čase diuturnitas, lon
gingutlas; spatium (vtlae).

dělnictvo, ——dělníci, v. násl.
dělník, operartus, v pl. dělníci operae; d.

za mzdu najatý mercenartus, v pl. též
operae mercede conductae ; d. na poli
cultor agrorum, na vinici vinitor, d.při
náspech a příkopech munitor; pilný d.
gut sedulo opus facit,

dělo, asi tormentum bellicum.
demokrat, populi potentiae amicus; gui popu

lari causae studet; causae popularis stu
diosus; homo popularts.

demokratický, popularis; d. zřízení, d. stát
v. „demokratie“; d. zásady zastávati po
pularem causam suscipěre n. defenděre
adv. d. zaříditi obec, v. „demokratii zas
vésti.“

demokratie, a) ——vláda a moc lidu mulčitu
dinis dominatus; popularis ratio; tmpe
rium populare n. populi; d. zavésti rem
publicam populari ratione constitučre; b)
— stát demokratický civitas in gua omnia
per populum geiunfur 3; civitas Popularis.

démon, daemon.
den, dťes, co protiva noci a tmě lux; zvl.

a) pův. a) den vzhledem k svítání a světlu
lux: ke d., přede dnem ante lucem, luce
nendum orta; jest d. lucet, jest bilý d.
clara dies est; ve d., za dne luce, inter
diu; jest již vysoko na d. mulčus dies
est; se d. prima luce, dlouho na d. spáti
čn medios dies dormire; ad lucem dor
mitare; Konečně dlouho na d. multo de
nigue die; R) ve rčení: d. před tímpri
die ejus diei, d. nato postridte n. postéro
die; ten d. před n. po svém příchodu
pridie n. postridie guam venerat ; ten d.
před n. po prvém lednu pridie n. posťri
die Kalendas Januarias; d. před napsá
ním toho listu pridie guam haec seripst;
někglik d. na to post paucos dies n. paucis



denní — dialektický.

diebus post; každý d. guotidie, d. co d,
in dies stngulos n. pouze in dies, též
(nenásleduje-li komparativ) diebus singu
ls; d. ode d., ode d. ke d. diem ex n.
de dte; ob d. altermis diebus; na dnešní
d. tn hoďdiernum dtem; dnem i nocí (z
neustále) dies noclesgue, noctes et dies, ve
d. v noci dte et nocte, za den a za noc
diem et noctem; 2, 3, 4 dni biduum, tri
duum, guadriduum ; b) dobrý d.! salve!
dobrý d. dáti komu Juběre algm salvěre ;
o) d. kčemu, zvl. k rokování ustanovený
dies; určiti d. diem dicěre, dare, constt
tučre, praefinire; d) tp. a) — čas, věk
aetas; za našich dnů nostra aetate n. me
moria ; nostris lemporibus; hodie; za dnů
Cicerových čemporibus Ciceronis; P) dni
života vita (dny života svého v tichosti
tráviti vitam degěre-in otio).

denní, 4) ZZ ve dne, ne v noci se dějící, na
jeden den určený dturnus (labor, tter,
merces, lux, opug); d. stráž excubiae; tp.
na d. pořádku býti —- stávati se in usu
esse; vigěre; b) — každý den se dějící
guotidianus (labor); adv. guolidie; singulis
diebus; ——na jednotlivé dny (u kompa
rat.) in dies singulos n. pouze in dies.

dennice, Lucifer.
denník, asi commentartii (diurni).
děravý,perforatus ; foraminum plenus; fo

ratus.
desátek, decumae.
desateronásobný, dečemplez; adv. pole rodí

d. ager cum decimo ejfert.
desaterý, decem generum; decem.
desátiti, d. vojsko dectmum guemague sorte

ad supplicium legěre.
desátník, decuri0.
desátý, decimus ; po d. dectmum.
deset, decem; po d. deni.
desetina, decurta.,
desetkrát, decies.
desettisíckrát, dečies millies.
děsiti, koho exterrěre, perterrére, terrěre,

perterrefacěre algm; d. se obstupescčre,
horrore perfundi, perhorrescěre.

desitiletý, decem annorum, ——deset let stár
též decem annos natus.

desitinohý, ďecem pedes habens, decem pedi
bus instructus.

desítipán, décemvir.
desítinanský, decemvzralis.
desítipanství, decemviratus.
deska, a) — prkno čabula; b) d. ku paní

tabula (literaria), tudíž pl.: desky, dsšy
(— kniby veřejné) tabulae publicae; d.
"zákonní (kovové) legum aera.

děsný, horribilts, horrendus ; adv. horrendum
in modum.

dešť, pluvia, d. hojný, lijavý imber, často
pl. tmdres; čas dešťů * tempus pluviale;

1
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v dešti, v čas d. tn imbri, dum pluit;
per imorem; má se k d. nubilať n. nubi
latur. :

deštice, tabella.
deštiti, pův., v. „pršeti“ ; tp. d. výmluvností

eloguentisstme dicěre (de re alga).
deštivý, pluvialis (dies, tempus), d. počasí

tempestas pluvia, imbres.
dešťový, pluvius (agua); potok d. torrens ;

d. oblak nimbus.
dětinnosť, puerilitas.
dětinný, -ský, a) pův. puerilis (aetas, ami

mus, fabula, tneptiae, ludus, sermo), též
gen. puerorum (na př. ludus); vzhledem
k rodičům pius n. gen. liberorum, filii n.
filiae: jest to d. povinnost esť liberorum ;
d. láska pčetas; b) tp. 7—titěrný puerilis
(factum) ; d. chování se puerilitas, též
důr. dneptiae; pueritia ; adv. a) puerorum
more; pie; b) puerihter (agěre a p.).

dětinství, dětství, a) ——dětinský věk, (první)
infantia, (pozdější) puerilia; aelas pueri
lis; z d., od d. a puero n. a puerts, ab
adolescentulo, a pueritia, ab initio aetalis;
= d. vyrůsti, vyjíti a pueris exceděre; b)
7m obyčeje dětinské znepliae, pueřitia ;
ineptiae pueriles, pueriltas.

dětský, v. „dětinský.“
děva, puella; virgo.
devadesát, nonaginta.
devadesátiletý, a) ——devádesát let trvající

nonaginta annorum; b) devadesát let starý
nonaginta annos nalus n. nonaginta an
norum.

devadesátkrát, nonagies.
devadesátník, v. „devadesátiletý.“
devadesátý, nonagesimus; po d. nonagestmum,
devatenáct, undeviginti; decem et novem ; d.

set mille et nongenti.
devatenáctiletý, a) 7m devatenáct let trvající

undevigintt annorum; b) I—devatenáct let
starý undeviginti annos natus n. undevt
ginti annorum.

devatenáctkrát, undevicies.
devatenáctý, undevicestmus; po d. undevice

stmum,
devaterý, novem generum ; novem.
devátý, nonus; po d. nonum.
děvče, puella, odrostlé v?rgo.
děvečka, ancilla; famula, mimstra.
devět, novem; po d. novent; d. a dvacet

undetriginta ; d. set nongenti.
devětkrát, nov?es.
devětsetkrát, nongenlies.
devitidenní, novendialis; novem dterum.
devítiletý, a) -= devět let trvající novem

annorum; b) z- devět let starý novem
annos nalus n. NOVEMANNOrum.

dialektický, dialecticus; častěji slov. disse
rěre: d. spůsob n, rozbor disserendi radio;
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d. obratnost sudbčilitasn. ars disserendi;
adv. disserendi ratione.

dialektika, + dialectica; disserendi ratio et
sctentia.

diamant, adamas.
diamantový, adamantinus.
dík, díky, a) — vděčnost gratia; díkem n.

diky zavázán býti komu zač graham ha
běre alcui pro re alga; deběre alcui algd
(n. pro alga re); též obligatum essealcut;
díka bohu ďtis immortalibus habenda est

gratia! b) — díkučinění (slovy)grahiae;
d. činiti, vzdáti komu grafias agěre aloui
(zač pro re alga, ob algd); měj d. gra
bas (tibi) ago! d. skládati zač, v. „děko
vati.“

diktovati, v. „předříkati.“
dil, a) vůbec pars; d. řeči n. spisu mem

brum, d. pojednání caput, locus; d. který
na někoho připadá portio; d.střední, po
slední a p., v. „část“ ; b) zvl. a) Z po
dil, v. toto; P) dílem, na díle, na díl ex
parte, partim; větším d., na větším d.,
z většího d. magnam partem, magna ex
parte, — obyčejně, často plerumgue; na
největším d., největším d. maximam par
tem, maxima ex parte; dílem — dílem
parlim — partim, et — et; aut — auf,
vel — vel.

dílna, officina; d. na věci z kovu fabrica,
dilo, a) ——věc ke skutku přivedená n. při

vedená býti mající opus, (vypuklé d. opus,
caelatum) ; Z spis opus; liber; soriptum ;
— čin, skutek faclum, facinus ; ruku k
d. pfřiložiti, přičiniti, k d. přikročiti rem
alguam aggredi n. suscipěre; to jest tvoje
d. hoc čibi debetur, hoc a te profectum
est; to jest jeho vlastní d. haec suo Marte
fecit n. scrépsit a p.; b) = práce, praco
vání opera, labor; míti se k d. acceděre
ad opus faciendum; z d., od d. jíti n. se
vraceti ab opere faciendo redire; míli
něco v d. n manibus haběre opus (opus
est in mambus).

diplomat, atd., v. „státník.“
díra, foramen; 7—otvor co vchod a východ

aditus, exwitus; ——škulina rima, — roz
puklina Azatus, 7—dutina cavum, 7 ne-,
vyplněné místo lacuna; d. udělati do čeho
aperire, recluděre, patefacěre, (vrtáním)
perforare algd.

dírka, v. „díra“ ; d. v nose, v. „chřípě.“
dírkovatý, perforatus; foraminum plenus.
dítě, 1) sing. a) vzhledem k stáří, v útlém

věku tnfans, pak buď puer (chlapec), n
puella (dívčička) ; ještě malým d. býti m
cunadihs esse; tudíž tp.: nebýti již d.
adolevisse, maturum annis esse, býti d
(v jednání svém) sčmillimum esse puerta,
puerihter agěre, ineptire, (na rozumu)
nonďum salie valěre mente n. judicto; b)

dialektika — divadelní.

vzhledem k rodičům filius, filta (alcs);
též nalus, nata (vždy jen s dokladem ro
dičů, tedy naťus n. nala ex me, ex te, ex
se, honestis parentibus naťus); míti d.;
(o otci) infantem procreare, ex alga susci
pěre, augeri filio n. filia, (o matce) pa
rěre n. partu eděre infantem ; 2) v pl., a)
vzhledem ku stáří puert; parvuli; vs
chovávání dítek puerorum educatio, disci
plina puerilis; b) vzhledem k rodičům
liberi; filii, filiae ; děti míti liberis auctum
esse, nemíti liberis carére; liberos non
religučre; d. vychovávati liberos educare.

díti, — praviti, vůbec dicěre, zvl. v úsloví:
a) dím já, dí (on), v řeči přímé: tnguam,
inguit vždy co vložky (Romae, inguam,
habitat); jak dí Cicero uť att C.; B) což
to dím, než co dím? gutď dico n. pouze
dico? .. . immo vero . „.. (chceme 20. v
Římě býti, než co dím, my chceme, my
musíme Romae a. d. XIII. Cal. volumus
esse; guid dico, volumus? sinvmovero CO
gimur); >) ať nedím ne dicam, nedum;“*
ať nedím . . . ale aspoň non modo (non
dnco, non dicam) ... sed; Ó) ději m:
Nominor, vocor, dicor.

díti, d. něco kam inger ěre algd in algd, .
„dáti, schovati“; d. sea) — státi 8e Jieri;
geri; evenire, (náhodou) acciděre ; Vím
co se d. bude soto guiď futurum sit; co
se bude d. s ním? guiď jfiet et n. de60?
děje se smlouva foeďus jit; dělo se mi
také tak idem měihůaccidit; co se děje,
dozvíš od P. guae gerantur, accipies ex
Pollione; když se toto dělo ďum ea ge“
runtur; tak chci, aby se dělo hoc ferý
volo; děj se co děj utcungue cectderit ;.
utcungue res acečdit n. cessiť; tak se dýje
ve světě dla vila est hominum, sic věta
hominum est! děje se mi jit miht (na př.
křivda čnjuria), n. se opíše: neděje se
komu škoda alcut non nocetur; b) Z do
stati se, přijíti: kam se mám d. guo me
vertam ? neměl se kam d. guo se verteret,
non Rabebať.

dítko, v. „ditě.“
div, miraculum, obecněji mirum, res mira;

—3nadpřirozený úkaz prodigium, porten

tum ; mnohé d. se staly multa mtracula
evenefůmi; divy činiti * miracula eděre ;
není divu 0% mirum est, non est guod
miremur, jest d. mirum n. měranďum estý
což d. guid mirum? též pouze guippe,
scilicet (což d., vždyť byl muž dobrotivý
guippe bemgnus erat); div nes“>, div že
ne — vir, paene (div neplakal jfřelum.viv
cohiběre poterat, d. nespadl paene decidit).

diváctvo, ——diváci, v. „divák.“
divadelní, scenteus (habitus), vzhledem k je

višti čheatralis; d. kus fabula (scenica) d,
ředitel princeps gregis histrionumu



divadlo — dlíti.

divadlo, a) vůbec ——nač se díváme, podí
vaná, spectaculum ; býti komu divadlem
n. za divadlo spectaculo esse alcut; d.
nčiniti z čebo, spectandum proponěre n.
exponěre algd; to jest mi lítostivé d. td
miht triste spectáculum praebet; b) zvl.
«) — hry divadelné luďi (scenici, Circen
ses, gladiatoriů) ; — divadelní kus fabula;
d.dáti, strojiti fabulam eděre, hráti agěre;
fB)Z dům divadelní theatrum; — jeviště
scena, 7—diváci consessus thealri; do d.
jíti ludos spectatum tre, v d. seděti ludis
interesse; 4) 7— divadelní poměry res
scenica.

divák, spectator.
dívati s6, nač, čemu speclare algd, specta

torem esse rei alcs, (pozorně a bedlivě)
contemplari, intueri algd; diligenter in
spicěre algd; do dálky se d. prospicčre,
d. se za kým přosegut algm oculis; d. se
do čeho čnspicěre (in speculum); d. se

* s hůry (pohrdlivě) nač desptcére alad ;
díval se, když otee jeho bili e0 tnapec
tante pater caedebotur ; v. též „hleděti.“

divčí, gen. puellae, puellarum (raptus únos)
n. adj. virgineus.

dívěička,puella parvula; puellula.
divení, mratio, admiratio.
diviti se, čemu měrari, admirari algd n. de

re alga (že se něco stalo algd factum
esse n. guod algd factum est, co by bylo
příčinou guae causa sit), též mirum milů
videtur; důr. demirari; a tomu není se
co d. necmirum ; jest se čemu d. est guod
miremur, mirari liceť; nebude se čemu
d. non eriť mirandum.

dívka, v. „děvče.“
divný, a) — ku podivu měrus, měrěficus; Z

podivu hodný měrabilis, admirabilis ; d.
* věc res mira, mirabilis; máraculum; d.

spůsobem mirum in moďum; (velice) jest
mi to n. toho divno n. divné hoc (valde)
miror, id miht (valde) mirum videtur;
nebudiž nám toho divno non ésť, guod
hoc miremur; divno mi toho do tebe —
divím se, že jsi . . ., V. „diviti se“; b)
— nadpřirozený, podivný měrabils, mon
struosus; d. moc v?s mirabilis, d. úkaz,
d. znamení prodigium, portentum ; c) —
neobyčejný ve spůsobu, v povaze, 'nevrlý
morosus (senex); adv. a) mirum in mo
dum, mirabtliter; b) monstruose; c) mo
rose.

divočeti, (o zvířatech a lidech) efferari, (o
bylinách) silvescěre.

divočiti, efferare algm; d. se, v. předch.
divoch, homo ferus ineultusgue ; divoši, divo

chové gentium ferocisstmarum homines;
— divocí národové (v Africe atd.) ferae
incultaegue gentes; gentes ferocissimae,

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník,
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divokosť, feritas,
saevilia.

divoký, a) pův. nekrotký ferus, indomi
tus (eguus), ——planý agrestis, silvester ;
d. zvíře fera, bestia immanis; d. svině
aper, d. osel onager; b) — nevzdělaný,

zvl. o národu, ferus, agrestis; barbarus;„divoch“; c) — surový saevus, fernie,
orudelis trux (ocult); d) — nepořádný
effusus (fuga, laetitia), d. křik clamor in
conditus; adv. a) sine cultu, sua sponte
(nasci, růsti); d. vyhlížeti horrida n. in
culta specie esse; b) ferociter; d. vyhlí
žeti truci n. čorvo vultu esse.

divomoený, mirificus; V. „divný.“
divotvorný, * miracula edens.
divý, v. „divoký.“
dlabati, sculpěre, exsculpěre algd;

(opus).
dlaň, palma.
dláto, scalprum (fabrile), v řezbářství cae

lum.
dlažba, dláždění, ——dlážděná ulice vta strata.
dlážditi, ulici vzam (silice) sterněre,
dlážka, v. „podlaha.“
dle, praep. a) o prostoru == podle, vedle,

v. tato; b) o přiměřenosti a úměrnosti
stává a) secundum ; ex, de; pro (tempore,
consuetudine, Úuoingenio) ; vzhledem k ad,
dle přírody žíti secundum naturam vivěre,
dle rozkazu něco vúčiniti ex edďicto algd
Jfacěre, dle sil pro viribus; poznati dle
barvy, d. útěku, d. posaňku cognoscčre ex
colore, ex fuga, de gestu; d. uzavření se
nata ex senatus consulto dle zákona ex
lege, dle žádosti ex sententia; R) pouhý
abl.: d. jmena noměne, d. obyčeje svého
moribus suis, d. výsledku successu, d.
ustanovení svého znslituto suo; d. lásky
pozná se přátelství amacitiae caritate cer
nuntur ; d. zákonů nemohl se statek ten
prodati legibus praedium vendi non po
tuit; d. tvého náhledu ua optnione (n.
de, ex t. 0.); x) těž celá věta porovná
vací n. podobné rčení adv.: d. ponětí
Germanů u est captus Germanorum; d.
bezpečných zpráv uť certis auctoribus com
peri, d. nařízsní uť erať institutum, d.
povinnosti pro €0 ac debut, d. tvé laska
vosti guae tua est clementia, d. jeho vý
roku eo auclore n. ut (prouť) 18 narravit,
d.tvého pohodlí commodo tuo n. guantum
commodo tuo fieri poterit (potuit); d. pří
ležitosti occasion?data n. ubi occasto erit;
d. Cicerona Cicerone auctore.

dlíti, morari, commoravi (in loco algo, apudalgm);—. býti,meškativersart,esse(im
exstlio); — prodlévati cunclari, cessare;
moratt; d. s čím differre, morari algd;
trahěre, extrahěre algď.

3

ukrutnost immantlas,

caelare
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dloubati, v Čem foděre, perfoděre algd; tp.
anxie scrutari; excogitare algd.

dlouholetý ,

jenská plurima stipendia (pl.).
dlouhonohý, longis pedibus; longts cruribus.
dlouhonosý, longo naso; nasutus.
dlouhoprstý, longis digitis.
dlouhoruký, -ramený, lonois brachtis,
dlouhouchý, longis aurtbus; auritus,
dlouhoušec, T auritulus.
dlouhověký, v. „dlouboletý.“
dlouhovlasý, promisso capillo ; comatus,
dlouhý, +) o prostoru longus ; (velmi d. per

longus, longisstmus ; trochu d. longulus,
nad míru d. praelongus), 7—vysokýlon
gus, procerus; IZ roztáhnutý porreclus;
longus; productus; na dlouho zn lengitu
dinem; šat d. vestis longa n. talaris (až
ke kotníkům ráhající) n. prolixa; d. vlas:
capillus longus mn.promissus: d. Vous
barba promissa; tři stopy d. tres pedes
longus n. trium pedum longitudine; to jest
také tak d. est ejusdem Čongitádináš ; b)
o čase longus (tempus, syllába, hora, no%),
— dlouhotrvající diuturnus (pax, běllum,
morbus), lomgčnguus (mihitia, morbus, 0b
stďio); z dlouha ťarde, (8 příhanou) lente,
segmiter;; d. čas již jam dťů, jam pridem,
jam dudum (Romae sum byl jsetm v Ří
mě); dlouhá leta per plůres dnnos, nebyl
jsem v Římě multis annis Romam non
accesst; (po) d. čas ďdiu; Čas mi d. čáedet
me.moráae,(nedosťátkem Práce) ottum mo-|
leste fero; d. chvíle molestia otii m. tem
poris, ost. v. „chvíle“ ; d. čás potom multo
post, před tím mulfo anté; adv. a) dlouze
vysloviti slabiku producěre syllabam; ši
roce a dlouze vykládati longiorem esse;
PB)dlouho (též: na dlouze) = dlouhý čas
diu, (na d.toho nebode id diuťurnumnon
erit; id mutabitur); Z pozdě sero (ventre
nepřicházeti); tak d.tamďiu, jak d. guam
diu; déle než plus, ampltus (duos annos);
déle žiti (než někdo) pluribus annis vi
věre; nejdéle (Z nejvýše) summum, co
nejdéle guam dtutissime; d. potom mylto
post, d. před tím multo ante; d. do noci,
d. na noc ad n.dn multam noctem (légěre),
zm pozdě multa nocte; jest d.na den mul
lus (jam) dies est, (až) d. na den ad
multum diei.

dloužiti, pův. longiorem redděre rem alguam,
extenděre algd ; tp. producěre (syllabam) ;
ať řeči nedloužím ne longus stm; uť pau
ots dicam; ne mu'ta; ne plura, (po dlou
hém vypočítávání též) denigue.

dluh, vůbec debitum; 2—d. peněžitý n. na
penězích pecunia debita, zv). v pl. dlahy
ae8 alienum; ma'é d. leve aes alienum,
veliké grave aes a.; dluhy dělsti aes ali

multorum annorum (tyřannis),.
diuturnus (bellum, morbus) ; d. služba vo

dioubati —-—dnes,

enum conirahěre, facěre, míti esserdn:aere
alteno, haběre des alienum, nemíti esse in
suo aere; dod. upadnout nečděre in aes
ařewam; dlahy se obtížiti, zasypati, (0
d. se dáti aes altenum coňtrahěre; conflare,
faečre; = d. sobě pomoci, se vybyti ex
aere alieno extre, emergěre, deré alieno
liderari; d. platiti solvěre aeď altenum. n.
nomen (úpis); z d. upo :inati emigěrepe
cuniam ;, na d. dáti mutuum daře algd,
prodati venděre nom praesenti pecunia;
ra d. bráti mautuum suměre n. mutuari
algd (na př. pecuniam) ab algo, koupiti
eměre lac. non praesenti pecunta; tp.
dluh smrti n. těla zaplatiti Z umříti, de
bitum naturae redděre.

dlužen, v. „dlužný.“
dlužení, muťtuatto
dlužiti se, abs. aes alienum contrahěve, fa

ečre j d. se. (v) něco n. čeho od koho mu
tuum suměre o. mutuari algd (na př. pe
cunmam) ab algo; chtíti se d. gecunias
muluas guaerčre.

dlužní, d. list syngrapha ; chirographum ; d.
kwiha čabulae. |

dlužnice, guae alcui (pecuniam) debet.
dlužník, debitor; dobrý d. bónum nomen,

špatný malum nomen; býti d. Róohóde
běre aleui; učiniti sobě sono d. obsťrin

gěre algm (na př. benejtoiis).dlužný, dlužen, býti d- komu deběre alcni
(pecuntam, mulča); mnoho d. býti obaera
tum n. atre alieno oppressum esse; po
dobně: d. býti čim komu deběre alcui
algd; d. jsem osobě tvé suažnou a hor
livou oddanost prokazovati fibí summa 0
singularia studia debeo; odpověď komu
d. býti nondum rescripsisse ad epistóla
alcs, zůsta í non responděre literis les;
nie d. nezňststi komu parem gratiam
reférre alcui, par parvi referre; zvl. dlu
žno (jest), debeó (abire', opořťet (abeas n.
té abire), nm. gerund. (ádbeundum est);
(důt.) wečesšeest (abeas), non possum non
(abtře) n. non possum, fieri non potest
guin (abeám).

per a) abs., v. „váti“; tp. v. „nadýmati; b) d. več inflare alad; v oheň ignem
conflaxe v plachty tmflare, implěre vela;
vítr dňmevlny mořské venti máre agitant;
2) d. se, tamesočre, intumescčre ; tp. prsa
dmo» mi se radostí laetitiň magná per
fruor, laelitia n. gaudio exsulto.

dmutí, jJatus, d. se tumor.
dmýchati, nač, v. „dmouti“ b).
dna, dolor (n. dolores) articulorum n. artu

um; dnou velice trápen jest arlus ejus
valde laborant.

dnění, v. „dní“
dnes, adv. hodie; hodierno u. hoc die; (až)

po d. usgue ad hunc n. hodiernum diem;



dnešek — dobrosrdečnost.

ad hoc tempus; d.ráno hodie mane, ještě
d. hodie guogue.

dnešek ——dnešní den, v. násí.
dnešní, hodiernus, hic (dies); dnešního dne,

v. „dnes.“
dní, prtma lux; ke dnim prima luce.
dniti se, lucescčre, dilucescěre; dní se, po

číná se d. lucescit, dilucescit, illuceseit.
dno, fundus; d. lodí alveus n. carina; d.

mořské fundus n. tma (gen. tmorum) ma
ris; (na dně zn čmo); d. vody. vůbec va
dum (na d. uváznouti 2 vaďo subststěre;
vado tmping?); do d. vypiti děbánek ca
dum faece tenus potare; Ke d. padnouti|
subsiděre; na d. se ponořiti tn extrema
mergi.

do, praep., a) o prostoru zn s akk. (in Gal
lam, in urbem), jen u sloves poněre, col- |
locare a p. stojí m sabl.; zvl. a) ujmen
měst klade se pouhý akk. (do Říma Ro

smam, taktéž: do domu svého domum su
am); P) k bližšímu vytknntí směru stává
též versus (do Ríma Romam versus); +)
do vrchu, do kopce jiti čn adversum su
bire, vojsko vésti copias in collem adver
sum subďucčre; ©) do šířky, do dálky, v.
tato slova; e) do postele jíti dormitum
čre, do lodě vstoupiti navem conscenděre ;
Č) jen do kolen + crurum ténus; b) o čase
ad (n. čn): do slunce západu aď solis oc
casum, do vysokého stáří aď summam se
nectutem, do rána ad lucem; do smrti per |
omnem vitam, dum vivam n. vixi; zvl. do
roka, a) — během roku tntira annum; f)
— ročně singulis anm8, in singulos annos;'
c) zblížené udání „čísla aď, eirciter (co
adv.: bylo tam do 200 lidí czreciter du
centi n. ad ducentos tb? erant); d) zvláštní
úsloví: není mi nic do toho td nihil
med interest; co je mi do toho? guid hoc
ad me? guid mihi cum dila re? guid id
mea refert? to se mi do něho nelíbí hac
in re mihi non probatur; není do toho
nic res nullius est preli; do takového
člověka není nic negutdouam est in tali
homine ; stižnosť miti do koho, míti něco
de sebe, naditi se do koho a p. úsloví,
v. u těch kterých subst. n. sloves; e)
k vytknutí stupně, ve rčenich: do čista,
do hrdla, do vůle a p., v. tato a podobná
slova.

doba, a) ——čas, chvíle tempus; touž d. e0
dem tempore; v tu d. = tenkrát al/0 tem
pore, tunc; od tě'd. ex čllo tempore; roz
hodná d. temporis discrimen, tpsum rerum
diserimen ; d. příhodná tempus; každá mi
d. strastna jest omnia milů tempora sunt
misera ; zvl. — čas: za našich dob me
mortá nostra; v. „věk“ ; od dávných d.,
v. „dávný“; b) co vhod jest: Čas na
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době jest tempus est opportunum; ©) —
podoba, v. toto.

dobádatise, čeho pervestigare, indagare, ex
plorare algd.

doběhnouti, dobíhati, kam (cursu) perventre
ad locum algm; d. koho n. čeho consegu,
assegut algm n. algd.

dobiti, koho plagam extremam infligěre alcut;
conficére algm.

dobojovati, debellare, decertare; pugnand?
finem facčre; d.se čeho expugnare, armis
acguirěre algd.

dobrák, homo bonus (v obojím smyslu).
dobrati se, čeho (peněz) suměre, capěré, pe

těre (pecuniám) ; — přijíti kam pervenzre
ad locum algm.

dobro, bonum; salus; zisk commodum,
utilitas; obecné d. salus communis (pu
blica) n. omnium; bonum publičum ; nej
vyšší d. summum bonum u. fints bonorum;
hledati d. něčího servire utilitati ales;
salvum velle algm; to jest s dobrem obce
e republica est; zvl. a) na dobro ——zcela,
v. „celý“; P) po dobru po dobrém, v.
„dobrý.“

dobročinnost, beneficentia,
štědrost liberaltaš.

dobročinný, beneficus, benignus; — štědrý
hberalis; d. se prokázati bentignum se
praestare (alcui); adv. benigne; lberahter.

dobrodinec, beneficii (beneficiorum) auctor;
gui beneficia tn algm contulit; vůbec Romo
beneficus; jest můj ne větší d. ei plurtma
beneficia debeo; nemini plura debeo guam
ei; býti velikým d. pokolení lidského
praeclare de genere humano merilum esse.

dobrodiní, benefictum; bonúm; d. komu pro
kázati bene facěre alcui, beneficcum con
ferre in algm, mnohá d. beneňociiscumu
lare algm,

dobrodruh, gui fortunamtentat et perichtalur,
gui mirificos casus sectatur; obecněji tn
genium vagum; = poběhlik přanus, homo
vagus.

dobrodružný, o osobě, v. předch.; © věci, v.
násl, .

dobrodružství, res míra; casus mirijicus;
portentum, prodigium; d. na moři casus
maritimus; d. vyhledávati čentare et pert
clitari fortunam, expediliones pertoulosas
obire.

dobromyslnosť, benignitas ; bomlas; Z vese
lost mysli aeguttas animi.

dobromyslný, benignus ; bonus; humanus; —
veselý aegui animi; adv. bentgne, humane;
aeguo animo.

dobrořečení, vota laeťa n. prospera.
dobrořečiti, komu fausto (bona, laeta) pre

cari alcui, bonis omimibus prosegui algm,
— velebiti, v. toto.

dobrosrdečnosť atd., v. „dobromyslnosť.“
a*

—————

benignitas; —
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dobrota, a) -= dokonalosť, dobrá spůsobilosť
bomtas; b) zz dobrotivost denignitas; le
nitas, humantitas, comitas.

dobrotivosť, v. př. dch.
dobrotivý, benignus, m přívětivý comis, hu

manus; v. „dobrcčinný“ ; adv. benigne;
comler, humane; též úslovím s velle: pro
sím tě, by nám d. vyložil rogo te, uť velis
exponire nobis,

dobrovolník, miles voluntartus; vojsko z d.
sestávajlcí ezercitus volunlarius.

dobrovolnosť, libera u. prompta voluntas ;
facilitas.

dobrovolný, voluntarius (mors, pauperlas);
volens, lubens; adv. voluntarie; obyč.
(mea cte.) sponte; voluntate (mea, tua
ote.); lubenti animoj; ullro; d. smrť vo
liti voluntariam mortem sibi consciscčre.

dobrozdání, arbitrium; auctoritas (senatus),
sentenlia (judicum); vyžádali pi d. něří
gud placeat alcui dě re alga exgutrere.

dobrý, vůbec bonus (vevšech skoro význa
mech slova českého) ; zvl. 1) — urozený:
z d. rodiny honesto loco ortus; 2) — ja
kosť žádanou mající, a) vůbec bonus; d. spi
sovatel scrčptor bonus n. probatus; d. [a
měť bona n. firma memoria ; d. víno V%
num generosum; b) = vhodný, pohodlný,
commodus, facilis (via, šter); d. vítr ven
tus secundus, d. znamení fauslum omen;
d. poměry res secundae; s dobrým n.
s dobrou se potázati recte facére; za. do
bré uznávám placet, libeť, videtur mihi
(facěre algd); c) d. k čemu, užitečný
utilis alcui ret n. ad algď; salutaris; —
zdraví prospěšný saluber; d) ——příjen. ný
suavis, Jucundus; d. život, d. bydlo vita
lautior, deliciae, vita lauta; d. jidlo a
pití victus lautus, d. časy tempora laeta,
felicia, míti laute vivěre; d. zpráva nun
ctus laelus, d. zprávu přinésti laetla nun
ctare; nejlepší leta fios aetatis; a cv nej
lepši jest guod maximum est; e) — dobře
uspůsobený, zvl. o smyslech: d. zrak
oculi acres u. acuti, v. „zrak“ ; d. sluch
aouditus acutus, v. „sluch“ ; podobně: d.
rozum sana mens; f) Im pravý, nepodvr
žený sincerus, merus; d. stříbro argenfum
purum, d. zboží merx proba; d. peníze
nummi probi; h) — veliký amplus; d.
čásť bona pars; dobrou chvíli (jsem Če
kal) aliguantum temporis ; ch) d. den, d.
večer, d. jitro salve! 3) v užším smyslu,
o jakosti zvl. mravné, určení přiměřené
bonus; zvl. a) d. pověsť, d. jmeno fama,
claritas, laus ; d. svědomí conscienlia recta
v. „svědomi“; b) d. přítel fidus amicus,
něčí amicisstmus alcui; ©) — pokojný,
snášelivý placidus, — laskavý benignus,
beneficus; buď tak d. amabo te; guaeso;
tudíž a) v dobrém, po dobrém cum bona

dobrota — dobytí,

gratia, amice; lenmiter; za dobré býti
s kým in gratia esse cum algo; dd.slov
podávati dlanda verba adhiběre (aleu?);
p) d. vůle voluntas beniyna, facilitas; be
nevolentia; IZ vesalost aegutlas animi;
hilaritas ; — dobrovolno'ť libera n. prom
pla voluntas, tudiž: z dobré v., == dobro
volně, v. toto; 4) ncutr. „dobré“, co subst,
v. „dobro“; adv. dobře, 1) vůbec bene;
při potakání bene! probe! recte! k ozna
čení, že jsme čemu rozuměli ontelligo;
video guid dicas; d. tedy detur hoc tibi;
esto ! máš d. vere n. recte dixtsti; sunt
ista ; lépe melius, — vice magis (placěre);
2) zvl. a) d. si pamatuji praeclare me
min; vim d. saťis n. probe scio; neroz
umím tomu d. non satis (non plane) in
telligo ; rozvaž d, deligenter n. etiam atgue
eltam cogita, reputa; b) vhodně, poho
dlně apte, commode; d. přicháziš tempo e
n. in tempore, opportune venis; d. (jest),
že peropportune u. bene aceřdit ut
e:c.; bylo by lépe, kdybys toho byl neu
Čiuil meltus hoc non fecisses; bylo by pro
něho lépe, kdyby . —„melčus s sibt con
suveret, si ete.; lépe jest praestat; nej
lépe bude, když zde zůstaneš optime htc
manseris; ©) Z příjemně jucunde, suavi
čer; d. se miti, d. žíti laute vivěre, in
delictis vivěre; věco d. chutná algd suavi
(jucundo) sapore est; d) d. viděti, slyšeti
a p., v. tato slovesa; e) 7 snadno fa
cile; £) — šťastně, zdravě: d. se mi vede,
jest ini d. bene est mihi, satis valeo, není
mi « cela d. minus recte valeo; mám se
při tom d. člla res satis commoďda mthi
acoidit; guaestumfacio ex tlla re; l) d.
smýšleti, miniti s kým bene velle, cupěre
et favěre alcut; d. přijati něco algd in
bonam partem accipěre.

dobytče, pecus (udis); d. obětní hostia, vt
ctima.

dobytčí, geD pecoris, pecorum m. adj. pecu
arius. .

dobytek, -— brav pecus (oris), 7—skot ár
mentun.; vůbec bestiae, belluae (cv pro
tiva k člověku): jako d. bestiarum m.
belluarum more.

dobyti, dobývati čeho, a) — (pracně n. těžce)
dosíci acguirěre, (multo labore) adipisci,
consegut, assegui algd; (magna contentione)
comparare, sibi parare algd; (k vytknutí
snahy, v „dobývati“ obsažené, těž) ope
vam darerei aleui; segut n. spectare algd ;
d. si statku guaerčre rem, slávy laudem
sibi; přízně conciliare sibi alcs favorem,
gratiam;. vítězství d. victoriam reportare,
victoria polivi; vincčre, superiorem disce
děre; zásluh na někom d.bene mereri de
algo; zv).: právem něco dobývati legibus
ecperiri algd; b) dobývati města a p.





dobytí — dohnati.

obstděre n. obsidtone cingěre, oppugnare
urbem; vojsko dobývající copiae uúrbem
obsidentes; oppugnantes; dobyťi města,
země capěre, occupare, expugnare urbem,
terram; potiri urbe; c) d. čeho ——vytá
hnonti: meče d. eďucěre gladium (e vagina),
stringěre, destringěre gě-dium; podobně:
d. koho odkud čberare algm (e fovea
z jámy), eripěre algm (ex manibus hosti
um); d) — kopati: d. kovů ze země ejfo
děre (ferrum ete.); eolčre metalla, těž
operam dare metals; 2) d.se, a) někam
irrumpěre, irručre (in aedes alienas); b)
d. se odkud (se) emergěre ex alga ře, se
liberare alga re n. ex alga ré, z vězení
vincula carceris rumpěre, ex vincuhis ejffu
gěre.

Hobyti, compératio; d. města evpugnatio
(urbis), ost. opíše se častěji slov. předch.

dobývání, comparatio ; d. města «) — oblé
bání obsidio; od d. upustiti odbstďdionem
relingučre, omiltěre, obsidione absistěre;
P) — útokem hnání oppugnatio.

dobývavosť, čmygperiiproferendi cupiditas.
dobývavý, imperii proferendi dupidus.
docela, v. „celý.“
dociliti, čeho consegui, cděpisci algd, proš

bami tmpetrare algd.
dočasnosť, res humanae, = smrtelnosť mor

talitas. “
dočasný, lemporarius; 7—pozemský huma

nus; hujus vilae; d. blaho hujus vilae
felicitas.

dočekati, dočkatis Čeho, 4) pův. crspectare
(alad, algm, eventum belli; dum veniat
male" až ma'ka přijde); d. koho, zvl.
nepřítele maněre n. exspectare hostem n.
čm;pečumhostis; b) tp. d. čeho — dožiti
— 2) d. se čeho viděre algď (na př. mt
seriam, mala tanta); pervenire ad (an
num sexugestmum šedesátého roku); kýž |
bych dočkal (se) toho dne uřinam eum
diem videam! doufám, že (se) toho ještě
dočkám spero td me vivo fulurum esse;
d. (se) radosti na dětech speratos fructus
haběre ex lberis.

dočiniti, dodělati; v toto; zz dopustiti se,
v. toto,

dočista, v. „čistý.“
dočisti, ——přečísti perlegěre (librum); d. se

čeho čn libro u, legendo tnvenire algd,
dočkati, v. „dočekati.“
dodání, dodávání, a) — přidání adjunetio;

b) zvětšení, opiš slovesem „dodati“
b.; c) ze odevzdání čraditio; — dovážení:
d. obilí, zvl. ve rčení: d. obilí porušiti
Jrumentum imperare icivitati obci).

dodati, dodávati, a) — doplniti adděre guae
desuni; penize d. pecuniam supplěre; b)
voceněji Z přimuožiti: síly, posily d.
vires suppeditare, sufficěre, augěre, srdce
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animum ales confirmare, animum adděre
alcui, těž adhortari algm; k boji alacri
orem aď pugnandum algm efficére; d. po
moci komu opem ferre alcui; d. si srdce
inter se cohortari; útěrhy d. komu conso
lari algm; ©) — odevzdati redděre, tra
děre aleut algd (na př. hteras), deferre
algd ad algm; d) = dovážeti suppeditare
n. supportare, sudbvehčěva(frumentum exer
citui, commeatum); «) dobře d, nepřátelům
preměre hostes; vůbe“: d. komu conficěre
algm.

dodavek, v. „přidavek.“
dodělati, dodělávati, a) ——dílo dokonati per

ficěre, conficěre, peragěre, ad exitum per
ducčěrealad; b) Z umrtviti conficěrealgm;
zv). abs.: dodělati —- umříti mori, dodě
lárati = umírati animam agěre; 2) d. se
čeho elaborare n. labore parare stbi algd;
vůbec zz dobyti čeho, v. toto.

dodržeti, a) d. pole, hradu a p. čeněre, obti
něre locum algm, vmpetum hostium susli
něre; b) tp. d. slova čéněre promissum,
s-rvare fidem; c) abs. d. někde perma
něre.

dodýchati, efflare animam.
dohad, ve rčení: na d. čemere, lemere ac

fortuito.
dohádati se čeho, conjicěre, conjeclura assegui

n. consegut algd.
dohadný, in conjectura positus (což pak jest

d. guae autem posila sunt in conjectura).
doháněč, impulsor.
doháněti, v. „dohnati.
dohazovač, ?nlerpres n. tntercessorv; par
dohazovati, v. „dohoditi.“
dohled, v. „dohlídka“, dohlédač, v. „dozorce.“
dohlednouti, dohlédati, dohlidati, dohlížeti, dohlédávatia)—vidětiaž...| prospicěre;

jak daleko možná d. guo longisstme oculi
conspectum ferunt; b) d. kam n. k čemu
inspicěre, observare, custoďdirealgd ; prae
esse, praesiděre, praefectum esse ret aleu;
viděre, curare (uť n. ne guiď fiat); d. ke
komu custoděre, obs:rvare algm; 2) do
blédávati seočeho guaerčre, petěre, cupěre
algd, práva svého jus suum exsegua.

dohlídka, cura, custodia; d. míti nad čím
pracesse, praesiděre ret aleui ; pod d. dáti
koho custodem apponěre aleui, býti pod
d. něčí dn custodiam n. custodiae ales
traditum n. commissum esse, algm cuslo
dem haběre; míti koho pod d. custodire
algm.

dohlížitel atd., v. „dozorce“ atd.
dohloubati se čeho, assidue n. diligenter p?r

scrutando cognosecčrealad.
dohnati, dohoniti, doháněti, a) d. koho == do

stihnouti consegui, assegui alom; v běhu
cursu n. currentem, na útěku ex fuga
algm reprehenděre; taktéž tp. vyro
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vnati se komu consegui, aeguare algm (re
alga v čem); dohoniti (co zameškáno)
compensare algd (re alga);“ b) d. Kkoho|
k čemu ——donutiti tmpellčre algm ad n.|
in algd (ad injurias faciendas, ut algd|
faciat), excitare, incilare algm; cogěre
algm (ut . . :); 2) dohnati, abs. — dojíti
perventire, devenire (Romam); 3) d. se|
koho, v. shora „dohnati koho.“

dohodíti, dohazovati, a) ——k čemu hoditi:
ne. dále, než by kopím dohodil noů lon
gius guam guo telum adjici possit; b) d.
komu co alcu? copiam ret ales facčre ;|
Juvare. algm ad algd conseguendum; of
ferre aleut-algd; procurae,

dohořeti, consumi ; oheň dohořel %gnisexstin
olus est.

dohospodařiti, 7m proutrati ďdecoguere.
dohotoviti, v. „dodělati “
dohráti, lčudendijinem facěre, ludum absol

věre.
dohromady, v. „hromada “
docházeti, v. „dojíti.“
dochovati, koho až do stáří producěre algm

ad seneciutem ; d. se. synův filios educare,
zdárných speratos fructus haběre e be
ris; gaudtum viděre e liberis.

dojedek, v. „zbytek.“
dojednati, náco conficěre (negotium).
dojem, sensus; + ajffectus, antmi moťus; obyč.

však se opíše: d. učiniti na koho mověre
(n. commověre, permověre) animum alcs n.
algm, příjemný suaviter afficěre, delectare
algm, hluboký alte descenděre in animum
ales, mocný ompellčre, commověre algm
n. animum alcs, těž percutěre, rozdílný
varie excipi, vařie mověre animos; to na
mne činí malý d. haec modice (u. leviter)
me langunt; d. ten se ještě novytratil
haeret illud adhuc in animo meo.

dojemný, animos vehementer commovens n.
perfringens; gravis; — polňování vzbu
zující muserabilis, Jflebilis (vox, clamor),
k tomu adv,: d. mluviti miserabiliter di
cěre, (při pohřbu něčím) laudare

dojení, muletus.
dojeti, dojížděti, kam (na koni) eguo adgo

udďvelu, eguo vectum algo tre, k branám
obeguttare portis, vyckle eguo cítuto aď
vehi; (na voze, ua lodi) curru, navi ad
vehi, vůbec pervenire, adventre (Romam,
in provinciam), dojížděti (často) crebro
venire, ventitare; d. koho, v. „dohvati“;
dojížděti na koho, tp., v. „dorážeti.“

dojimati, dojíti, koho, tp. Z doj:m učiniti,
V. „dojem“ ,

dojímavý, v. „dojemný.“
dojista, v. „jisty “
dojísti, consuměre ulgd.
dojistiti, dojišťovati, čeho, v, „pvtvrditi“ a p.
dojiti, »ulgěre (capras).

dohoditi — dokázati.

dojíti, docházeti, 1) — přijíti, a) pův. a) o
osobách d. kam adventre, venire, perve
nire, devenire (Romam Říma n. do R.,sn
provinciam, aď algm), docházeti (častěji)
ventitare ad n. in algm locum, freguentare
n. (— četně) celebrare locumalgm; crebro
ad algm venire, ad algm ventitare; d.
koho, v. „dostihnouti“; A) o věcech af
ferri, perferri, ferri (došel list literae
allatae n. perlatae sunt, mne aď mě, do
chází mne zpráva nuncius mihi ajffertur);
podobně v úsloví: došlo do tuhéhoy tp.
res venil ad manus n. ad gladios; nyní
došlo na tobs nunc tuae sunt partes, jam
tua res agitur; již k tomu došlo eo res
perducta est; k tomu nedojde eares
eventum non habebit; id non fiet; b) tp.
a) dojíti věku nějakého pervernire (aď
annum segagesimum, ad +ummam seneclu
tem) ; d. svých let in suam tutelam venire
n. perveněre; P) d. čet.o — uabyti adi-.
pisci, consegu:, assegui, (prosbami) tmpe
trare algd, přízně u koho dněre gratiam
ab algo, conciliare sibi gratiam n. fevo
rem alcs, nejvyššího důstojenstvi, úřadů
ad amplissimos honores perventre (ascen4.
děre), cti a vážnosti tím dojde hoc aucto
mitatem ei ajřert (facit): vlády d. rerum
potiri, ad principatum perventre, vitězství
d., v. „dobyti“; hanby d. s čím algd est
aleui dedecori; d. opět dřívější milosti in
anliguum locum grafiae vestilut; Často do
stačí vhodné pa s. (chvály d. laudart,
uznání probari, cti honoribus augeri, d.
zotavení, odpočinku conguescčre, vela
xari); též aktivně: návrh tvůj dochází
ovšem schválení a uznání mého /uum
legem et sententium laudo vehemenlissime
gue comprobo; d. víry fidem haběre; .2)
— do konce jíti, přestati jíti deficčre; pe
níze došly pecunta exhausta esť; vino došlo
vinum (algm) deficěre coepit; došel mu
dech latera et vox deficiunt; o čase prae
terire, exire (o lhůtě, příměří): rok došel
annus“ exacius est, praeleriič; tak dojde
rok stc annuum čenvpus conficitur,

dojiti, 7m dojmouti, v. „dojímati.“
dojížděti, v. „dojeti.“
dokad, dokud, dokavad, dokadž, dokavadž, adv.

a) o prostoru = až kam, v. toto; b) o
čase guamdiu; k naznačení cíle — až
dotud, d. guoad, donec, dum; guem ad
Jinem. 5

dokázati, dokazovati, a) ——o pravdivosti věai
nějaké přesvědčiti koho ďemonstrare, do*
cére, ostenděre, probare, efficére (aljd,
algd esse, rem ita se haběre), důvody d.
něco ralionibus confirmure algd; při hádce
a p. též vincěre n. evincčěre; těžko jest d.
difficile est probatu; zvl. něčeho na koho
d. convinečre, coargučre algm (sceleris -a



doklad — domácí.

p.); b) ——ukázati, dosvědčiti: ostenděre;
milosrdenství d. praeběre se misericordem,
síly syé d. praestare se fortem, vděčnosti
gratum se praeběre, graliam reférre, vět
nosti fidem praeběre alcut; ©).d. čeho ——
ke skutku přivésti confirěre, efficčre, per
ficčre, asgegui, proficěre (algd, multum,
něhol); praestare algd; nedoká av ničeho
re infecta (discessit).

doklad, =—důkaz, v. toto.
dokládání se (čeho, koho), appellatio (ad algd,

ad úlgm); provocalio; d. se svědka testa
tio; V. „doložiti.“ ó

dokola, v. „kolo.“
dokona =—do konce, v. „konee.“
dokonalost, perfecto; absoludio; ——„dobrá

vlastnost virťus; Z něcodokonaléhoper
fectum (homo est guaedam parlcula per
fecti); k“d. přivěsti něco perficěre, absol
věre alga,.

dokonalý, a) vzhledem k obsahu — celý,
úplný plenus, integer j. cui milal deest;
numeris suis absolutusj d. míra Justa n.
cumulata mensura; b) vzhiedem k vlast
nosti 2ae*bez vady perfectus, absolutus,
často obé: perf, eť abs., (důr.) omnibus
suis numeris perfectua el absolulus; adv.
a) plene; ——u cela prorsus,. penitus; b)
perfecte, absolute.

-dokonání, confeclio, peractio.
dokonatel, confector; častěji opiše se slov.

násl.
dokonati, conjficěre,perficěre, peragěre, absol*

věre algd; život d. e vita exceděre, vitam
Jinire; dokónal (7 umřel) věvěre n. esse
destit; vitam naturae reddidit ; dokonáno
jest astum est.

dokonce, v. „konec.
dokončení, co čěj confechio; ——konec finas,

exilus, d. řeči peroratio.
dokončiti, něco jinem. facěre rei ules n. rež

alcu; Jfimre n. ad jinem perducčre (ad
exitum adducěre) «alod; conficěre, perficěre,
algd; řeč d. perorare, orationem finire,
concluděre, list epistolam finire, conelu
děre, modlitbu precandi finem facčre; dílo
d., též ullimam manům inmponěre operi.

dokořán, v. „kořen.“
dokoupiti se, čeho, v. „koupiti.“
dekročiti, koho, čeho assegui algm, pervenire

ad locum algm; capěre (portum) ; d. na
koho, nač, v. předch.; d. na koho me
úem ferro algm pelěre; d. na koho tre
stem poena ajfficčre algm, animudvertěre
tn algm, právem lege agěre cum algo;
přísně d. na koho severitatem adhiběre in

algo, severe consulčre in algm.
dokud, v. „dokad.“
dol, dole atd., v. „důl.“
doléhání, na kobo, opiš slov. násl.
doléhati, doléhnouti, a) = náležitě lehuouti
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corpus sterněre, procumběre ; b) tp. a) abs.
— v náležité místo přicházeti: šat dobře
doléhá vestis bene sedet, apte haeret; dveře
nedoléhají fores non satis aptae sunt; fs)
d. na koho preměrge algm, mečem ferro
petěre algm; d. nač, ua koho —=žádati
úsilovně impense pelěre algd ad algo,
(důr.) contenděre algd ab algo; prosbami
assiduis precibus ex'gčre algd ab algo;
fatigare algm precibus, v. „naléhati“ ; d.
na koho o dluh exigěre pecuntas ab algo.

doléhavý, d. pr'sby obsecratio, preces sup
plices; v. „naléhavý“ ; adv. vehemenler ;
eliam atgue etiam (rogare, nelěre a p).

dolejší, v. „dolní.“
dolem, v. $důl.“
dolení, v. „dolní.“
doletěti, kam advolare, volando pervenire ad

n. tn locum.
dolezti, kam arrepčěre ad n. in locum.
doličiti, čeho, v. „dokázati“, „dověsti.“
dolichotiti se, čeho aďulando sibí conciltare

(gratiam).
dolina, locies demissus ; vallis; d. řeky

veus.
dolíti, dolévati, — přilíti affunděre alaod;

plnou nalíti complěre, impilěre. (algd
alga).

dolní, dolejší, tnferior..
| dolovati, metalla colěre, operam dare metal

lis; d. nač guaerčre, rimari (auri argen
bigue venas).

doloviti se čeho, venando adipiset algd.
doložení — dokládání adjuncto, — doložek

additamentum; s tím d. hts (verbis) addi
ls; Z s.tou výmiukou hac conďitione,
ei lege, též ita (ut ete.).

doložiti, dokládati, a) pův. z- dodati adděre,
adjicěre (algd vet alcui n. úď rem alguam);
b) tp. — písemně n. ústně d. aďděre,
adjicěre algd; 2) d. se — zminiti, v. toto;
d. se koho, čeho provocare ad algm, ap
pellare algm; auctorem haběre algm; svěd
ka se d. algm testem cilare n. exciture,vocarealgmin.Čestimončum;| contestavi.
testavi algm (na př. deos); d. se Joviše,
též jurare per Jovem; d. se výroku spi
sovatele ut verbis auctoris; verba sorip
tovis ascriběre, (ze spisu jeho) verba guae
in libro algo exstant asoriběre, convmemo
rare.

dolů, v. „důl.“
doma, v. „dům.“
domácí, a) — co z téhož domu jest, do té

hož domu náleží domesticus (na př. fur,
vestis, opera, taktéž o zvířatech mus, pe
cus, canis); co protiva veřejnosti privalus
(rea privatae d. záležitosti) ; — důvěrný
familiaris ; pl. moji d. domestici; d. pán
(vzhledem k služebnictvu) Řerus, (k rodi
ně) pater familias, taktéž: d. pani hera,
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mater familias; d. přítel familiaria; d.
strava victus lenuis; d. nářadí supellex;
instrumenta ; b) v širším smyslu: ,co u
nás jest, ne v jiném místě, kraji, zemi
domesticus ; intestinus (protiva: exlernus),
vernaculus (doma narozen), patrius (mos
a p.), vítězství nad d. nepřítelem victoria
domestica ; d. válka bellum civile n. inte
stinum, domeslicum; d. byliny a p. plan
lae, guae apud nos nascuntur n. gignuntur.

domácky, domesticus, familiaris; adv. do
mácky, domácně — důvěrně familieriter ;
šat po d. vesčis domestica; žíti po d.
domi n. domo se teněre, (zvl. o ženách
řeckých) parietum umbris ocouli.

domácnost, a) I- domácí stav res domesticae;
res famharis; v. „dům“; b) zz domácká
mysl diligens ret domesltcae administra
lo; studiumfortunae tuendae; c) — dů
věrnost famliaritas ; usus familiaris; d)
rm soukromý život vila privala; vd.i
veřejně privatim et publice.

domáhati, v. „domovci.“
domakati se, čeho pérspicčre, indogare et

perveshtigare algd.
domek, -ček, aedicula; casa.
domlouvání, 4) = přimlouvání hortatto, ad

hortatio; monitio; na jeho d. €0 hortante,
bez jeho d. e0 non monente n. hortante;
b) = vytýkání ewprobralio; vituperatio;
reprehensio,

domlouvati, v. „domluviti,“
domluva, v. „domlouvání“; d. dáti v. násl.
domluviti, domlouvati, a) — přestati mluviti

dicendi n. loguendi finem facčre, (o řečuí
ku) perorare; nedomluviti sermonemprae
ciděre; nenechsti koho d. úlgm dďicentem
interpellare ; b) domlouvati komu a) —
přimlouvati moněre, hortart algm, ut n.
ne faciat algd; B) = vytýkati objurgare,
viluperare, aceusarealgm; d.komu že...
exprobrare alcui algd n. de re algaje 2)
d. se, a) z smluviti se s kým oč res
conventt inler e08; často se 8 ním o tom
domlouvav cum tllo re saepe communi
catů; b) d. se oč k někomu, d. se k čemu
rogare algm algd, pelěre algd ab algo,
(vymábáním) exposlulare cum algo de ré
alga; zz d. komu co, v. skora, b) 8); d.
se na koho čím appellare algm de re
alga; c) domlouvati se čeho, petěre algď,
domloviti se čeho, (oralione n. verbis)
consegui, adipisci algd; impetrare a'gd.

domnělý, gut (fulurus esse, esse, futsse) ore
ditur u. pulalur; guem putant . „3 ut
dicuně, ferunt; gut videtur; o věcech též
guod conjectari n. pr oviděri potest; guod
conjeoturá assegu possumus; probabils;
též speciee 8 gen. (d. nebezpečí species
psriculi); d. prine gut regia fišus (regulusý
ereditur ; d.dobro opínio falsi boni; adv.

domácký — donášeč.

guantum conjecturá provideri polesl (a8s6
gut possumus); probabiliter, '

domnění, důmnění, domněnka, a) =- zdání
opimo; sententia, existimatio; v tom d.,
toho d. býti, v. „domnivati se“ ; snažnost
jejich spůsobila to d., že . . . contentio
studiumgue eorum in eam opinionem rem
adduxerunt, ut.. .; předpojaté d., v.
„předpojatý“ ; d. o sobě vana de se opi
mio; vanitas; dle mého d. (ex) mea sen
tentia; ut mea fert opimo; vyvěsti koho
z d. sententiam alcut extorgučre ; zlé d.,—
b) podezření suspicio; (zlé) d. míti na
n. do koho, o kom suspicari, algm, ha
běre algmin suspicione; V. „podezření,“

domněnka, v. předch.
domněvačný, a) d. o sobě vand superbid in

ffatusj superbus; b) — podezřívavý su
spiciosus. 3

domníti se, domnívati se, a) pův. suspicar?,
conjtvčrealgd ; dříve než se kdo domni
val opinione (omnium) celerius b) — mi
niti|putare, arbitrari, opinart; extslimare,
reri (virtučem summum bonum esse); jak
se domnívám -— dle mého domnění, v.
„domnění“ ; — očekávati exspectare algd ;
c) d. se na koho čeho (zlého) suspicari
algm, haběre algm in suspicione ; susptcto
cadit in algm.

domoci se, čeho aďipisci, consegui, obtiněre,
(prosbami) impelrare algd ; domáhati se
čeho contenděre, mírněji petěre algd (na
kom ab algo); guaerčre, appetěre algd;
laborare in re alga.

domov, — bydliště domus, doměcihum ; —
rodiště patria; býti kde domovem hubi
tare, sedem ac domicitum haběre algo

* loco; z d. domo; bez d, ——vyhnanec pa
tá profugus; exul,

domovní, v. „domácí“; d. daň vechigal sn
singulas aedes tmposilum.

domovník, -ice, gui, guae tn eadem domo
habitat; pl. domovníci domestici; = po
domek osttarius.

domů, v. „dům.“
domysl, v. „důmysl.“
domysliti se, domýšleti se, a) —. myšlením

se dovtípiti cogilalione asseguů, inventre,
intelligěre algd; — vymysliti, v. toto; b)
domýšleti se o kom čeho =="domnivati
se, v. toto; dodej: domýšli se o něm
že . Ule dicitur (esse, hoc fecisse); ©)
dowýšleti si mnoho magnam arrogantiam,
magnos stbi spirilus suměre,

domýšlivost, =—vysokomyslnosť arrogantiu;
častěji se opíše: d. Kaja guodďsibť arro
gantius sumpserat Cujus.

domyšlivý, arrogans; insolena ;
„domýšleti“

donášeč, vůbec index; to žalobník accusa
tor; delator,

d. býti, v.



donášení — dopraviti.

donášení, vůbec delatio; častěji však opiš
slovesem ; d. dříví lignatio; d. vody a
gualto.

donášeti, v. „donésti.“
donáška, delatio.
doněkud, adv. aliguamdiu; v. „poněkud.“
donésti, donášeti, a) pův. — nésti ferre, por

tare, — přinésti ajfferre, apportare, agge
rčre algd; vody d. aguam petěre; o vojí
nech: d. dříví čigna:i, vojy aguari, obro
ku pabulari, obilí n. špíži frumentart; b)
tp. d. komu co == uvědomiti koho o čemdeferre n. perferre algd ad oa'Žim; nun
ciare alcui algd; referre (sermonem alcs
ad algm); to n. pověst ta donesla se krále
n. ke králi zd ad regem perlatum n. de
latum ešť n. ad aures regis pervemi; zvl.
o udavači: deferre algd ad algm n. aleui.

donucení, v?s 3- s d. vi, per vím, činím něco
vi coactus algd facio.

donutiti, v. „dohnati“ b., dodej: d. koho k
útěku tn fugam dare n. conjicěre algm,
k odpovědi vocem alcui expriměre.

doorati, arandi opus perficčre n. absolvěre.
dopadati, dopatťouti, a) pův.: d. čeho, kam

caděre in algd; inciděre in algd; dvéře
nedopadají fores non saťtis aplae sunt;
dopadati na nohu claudtcare, claudum
esse; b) tp. jak to dopadá guomodďores
se habet, s tvým zdravím guomodo vales,
s..obcí guis nunc est status rveipublicae?
žeň nedopadla zcela dobře frumentum an
gustius provemli ; dobře, špatně d. bene n.
prospere, male caděre; kdyby dopadlo dle
přání si cecidisset ut volumus et optamus;
©) d. koho -= dostihnouti deprehenděre
algm (na n. při čem č%re alga); čeho
kdo dopadl guoď cutgue fors obtulit (na
př. to uchytil urriput).

dopáliti se, tra exardescčre, snffammari.dopatřiti se, čeho, v. „spatřiti.“
dopiditi se, koho, čeho reperire, inventre, in

vestigare algd; (něčeho tajného) depre
henděre, compertre algd; hloubáním d, se
čeho excogitare, commiňisci algd ; pravdy
se d. veritalis gnarum fieri; verum intel
hgěre.

dopis, v. „list“, „listina.“
dopisování, d. 81 vzájemné epěstolarum con

suetudo ; hterae missae et acceptae n. nut
tendae el accipiendae.

dopisovatel, homo literarum usu cum algo
conjunctus ; vůbec gui biteras soropsit;
uuctor epistolae; pilný d. tmpiger in scrt
bendo.

dopisovati,“ dopsati, a) ——dokončiti písma
scribendo absolvěre n. pouze absolvěre
(epistotam) ; finem facčre sertibendi; —
zcela vypsati perseriběre (verbum); b) do
pisovati komu u. sobě s kým čiterarum
usu cum algo conjunclum esse, per literas
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collogus cum algo; oui ei dopisují Ziteras
inler se dant et acciptunt; 2) dopisovati
se na kcho n. k někomu oč čiteris n.per
kieras petěre algd ab algo.

dopiti, a) -= vypiti exhaurire (poculum, vi
num); b) IZ přestati piti počandi finem
facěre.

doplatiti, d. co schází adděre guae desunt;
supplěre pecuniam; d. komu, vůbsc satis
facčre alcui.

doplaviti, a) d. kam, v. 2); b) d.koho kam
navi advehěre algm in locum algm; 2) d.
se kam nav? pervenire n. devehi (Corin
thum); navem n. classem appellěre (ad
litus) 5;též navis appellitur (ad litus; Sy
racusas do M.).

doplněk, guoďdaďďitur; supplementum.
doplniti, -ovati, a) pův. complěre n. implěre,

explěre algd re alga; b) tp. — opět ce
lým učiniti supplěre, complěre, explére
algd ; — „dovršiti, v. toto; — zlepšiti cor
rigěre (culĎam virtute); d. nedostatek,
ztrátu guod peritt expiěre; d. vojsko exer
cilum reparare; d. legie“supplére legiones
n. supplemenlun legionibus scriběre, Ko
horty novým odvodem d. cohortes delecti
bus reficčre; nedoplním se dluhu svého
minus faciam guam debeo.

doplovati, doplouti kam n. d. se čeho, (plo
váuím) nando, (plavením se) navi perve
mire ad u. tn locum algm; capěre (por
tum) ; enare (in terram); v. těž „dopla
viti se“ kam.

dopodrobna, v. „podrobný.“
dopoledne, v. „poledne.“
dopolu, v. „půl.“
dopomoci, dopomáhati, v. „pomáhati“ atd.
doporučiti atd., v. „odporučiti.“
doposavad, doposud, adv., v. „dosavad“ „do

sud.“
dopouštěti, v. „dopustiti.“
dopověděti, -diti, dopovidati, a) ——do konce

pověděti aď jinem usgue narrare algd; b)
— skončiti řeč finem narrandi facěre ;

„domluviti.“
dopracovati, agend: n. laborandi finem, fa

cěre, = skončiti něco v. „dodělati“: d.
se čeho elaborare n. labore purare stbi
algd.

doprava, ——dopravování subvectto (frumenůi);
— špíže commeatus.

dopraviti, dopravovati, a) něco kam čmpor
tave, transferre, convehčěre (frumentum in
urbem, pecunmiam Athenas), comportare
(arma in templum); obilí a p. vojsku d.
subvehčre, supportare conmealum, frumen
tum exercitui; vojsko d. kam copias algo
ducěre ; ns lodích něco d. čransportare,
transvehčre algd navibus; b) d. něco za
čatého fimire, ad finem perducěre algd;
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spis d. perpolire algd; 2) d.se kam per
venire, venire (Romam, in Jjines Bburo
num).

doprositi, doprošovati, koho k čemu u. d. Sa
koho, na kom čeho precibus pelére n. ex
petere, impetrare algd ab algo (důr.) con
tenděre algd ab algo; úřadu se drprošo
vati petěre (honores, consulatum).

doprovázeč, comes (na útěku fugae);. stálý d.
asseclator, seclatlor.

doprovoditi, doprovázeti, koho comiťtari algm;
comitem esse alcui, comitem se adjungěre
alcui, čestně prosegui, deducěre algm (do
mum).; (za příčinou ochrany) praesidio
esse alcui; cum praesidio deducčre algm ;
mrtvolu k hrobu d. erxseguias alcu comi
tari; exseguias alcs funeris prosegui.

dopřáti, komu čeho conceděre, permittěre —
dáti dare, tribučre, — nezáviděti non tn
viděre alcui algd; aui v noci pokoje si
nedopřáti ne noctu-num guidem tempus
sibi ad guietem relingučěre.

dopsati, v. „dopisovati.“
doptati se, peroontando reperire n. cognosečre

algd; vůbec -= dověděti se, v. toto ; do
ptávati se nač, v. „dotazovati se.“

doptávka, v. „poptávka.“
dopustiti, dopouštěti, a) komu čeho Z nepře

kážeti permittěre n. conceděre alcut. algd ;
rád něčeho d. facile pati algd; v. „dovo
Uiti“; b) d. něco na koho: bůb to na mě
dopustil divinitus algd miht aecidit; ne
dopouštěj bůh di? prohibeant ! 2) d. se
čeho commaltěre (scelus), admiltěve (fčagt
tium); inciděre in algd; vraždy caedem
facěre, perpetrare, lehkomyslnosti tmpru
denter agěre, bezpráví injurmam facčre.

dopuštění, d. boží consilžum divinum; dopu
štěním božím, též divinitus (na př. se
stalo acetďit).

doraziti, dorážeti, a) — dobiii conficčre algm;
b) d. nskam pervenire, venire (Romam,
ad urbem, in fines Bburonum); ©) d. na
kobo zncurrěre,
vučre, tmpelum facčre in algm; anstare
alecui; preměre (hostes); oppugnaré algm;
bouře doráží na lodě čempestlas naves
ufflictat ; d. na sebe, o dvou jezdcích adď
versos concilare eguos; tp. dorážeti na
koho prosbami fatigare algm precibus,
otázkami znlerrogando, řečí n. slovy tn
sectari, lacessčre algm (důclisu. convietis);
invehi tn algm.

doraženi, na koho petiho; vnpugnatio, oppu
gnatio ; ost. opiš slov. předch.

dorosti, dorůsti, dorostati, adolescčre; dorostlý
udultus, d. syn filius adolescens; dorosti
svých let čn suam tutelam perventre.

dorozumění, dorozuměti, v. „srozumění“ atd.

se tnferre (in hostem), ir-.

doprositi — dosavad.

doručiti, komu co čn manus dare, traděre,
redděre alcui algd.

doryti, dorývati, nač oppugnare algďd;
„dorážeti.“

dosaditi, dosazovati, a) adděre, adjicčre algd
alcut rei n. ad algd; peníze d. pecurian,
supplěre; své jmění d. deperděre, consw
měre algd; ze svého d. co ztratil reficčres
guae amissa sunt; damnum eňplěre u.=
compensare; b) d. koho kam: na úřad
praeficčre algm muneri, ua misto jiného
sufficčre n. substitučre algm tn locum ales,
na trůn, na královs ví constitučre algm,
regem, opět in regnum algm -reslituěre ;
reďducčěrealgm; v předešlou lodnosť d.
koho .restitučre algm in prtistinam digni
tatem; ©) d. komu n. na kobo +$aslare.
alcut.

dosah, v úsloví: to. jest u. leží mimo da.
smyslů našich haec extra nostrum con
spectum posita sunt; haec non intelligýmua
u. non sati8 perspicimus.

dosáhnouti, dosíci, dosahovati čeho, k-m 1)
pův. — dotýkati se, a) vůbec contiňgěre,.
attingěre algd (na př. až do nebe, k nebi
coelum); b) zvl. a) o bytostech. živých:
dosáhnouti kam manu prehenděre n. pre
henděre posse algd; dosahovati rukou nač
manum tenděre n. porrigěre ad alyd; P)
o věcech: o výšce vrchů attolli (in coe
lum), erigi (in nubes); šatu: dejtučra
ad algd; © vodě: superare algd, exceilěre
alad; aeguare algd; o území a hranicích:
porrigi ad .» pertiněre usgue ad n.pouzeaď... .,patěreusguead..;meč
hluboko dosáhá ferrum alle descendit; tp.
tam až dosahuje hloupost lidská čanta,
est stultitia mortalum; 2) tp. a) — du.
jíti někam perventre (Romam, aď locum
algm); b) obdržeti, dobyti comparare,
pařare sibi algd, adipisci, consegui, asse
gui, (příznivými poměry) nanctser, (pros
bami) exorare, impeltrare algd; žádosti
Své, záměru svéhod. ad id, guod volumus,
pervenire ; id, guod volumu*, consegui; d.
úřadu munus mihi defertu, mandaltur
mujeri praeficior, přízvě od *oho dnire
gratiam ab algo, coneiliare sibi gratiam
n. favorem ales, statku, slávy bona, lou
dem sibi colligěre, bona sibi parare, glo
riam acguirěre n. consegu?, adipisci; d,
vítězství úictoriam reportare (deportare',
(nad nepřítelem ab hoste); ©) rozumem,
d. čeho, v. „postihnouti“ ; d) d. stáří vy- 3
sokého ad summam senectutem perventre ;
v. „dojiti.“

dosavad, dosud, adv. adhuc; usgue ad hoc,
tempus (hune diem) 5 eliamnunc. d. ne
nonďum, adhuc non; d.nikdo adhuč nemo,
n. nemo adhuc,



dosavádní — dostati.

dosavádní, gui (gwalis) adhuc fuit; d. před
pisy praecepla, guae ad id tempus data
sunt.

dosazení, vynahražení,
úřad, opiš slovesem

dosednouti, dosedati, a) pův. considěre; d.
koně conscenděreeguum; b) d. nač vjiti
se čeho inire (consulatum), d. na trůn,
na království mpertum iněre, acceděre ad
gubernacula imperů, imperium capessčre,
summa rerum poťěri ; d. po někom in regnum
succeděre; v dědictví d. hereditatem adire.

dosici, v. „dosáhnouti.“
doskočiti, doskakovati, kam saliendo perve

mire algo; d. pro kobo arcessěre algm,
pro něco cito ajfferre algd; doskakovati
na koho, v. „dorážeti.“

doslech, v úsloví: dle d. ul fama est; ut
audio. © |

doslechnouti, doslyšeti, doslýchati, čeho a) —
do konce slyšeti (omnza)auďire, éxaudtre,
auribus percipěre; b) nedoslýchati aures
tardiores haběre, surdaslrum esse; c) —
srozuměti comperire, accipčre algd; do
slechl jsefi aď aures meas pervemit.

dosloužiti, v. vysloužiti.
doslov, epilogus.
doslovní, -ý, ad verbum expressus; stngula

verba reddens; adv, ad verbum; d..pře
vésti, přeložiti algd «d verbum n. totidem
verbis transferre, expriměre; d. uvésti
místo verbis tpsis, guae scripta sunt, ult.

dosouditi se čeho, v. „vysoaditi.“
dospěch, v. „ pěch.“
dospělost, malúritas ; tempestivitas (obě pův.

i tp.).

= toto; d na

dospělý, malurus; tempestivus(obě pův.i tp.;,
maťura aetas, m. judicium);. d. v čem pe-.
ritus, gnarus rei ales; d. v letech n. do
spělého věku, dospělébo rozvmu n. d. na
rozumu maturus annis, animo; d. dívka.
virgo nubilis, matura; d býti, těž matu
rilatem suam haběre

dospěti, dospívati, a) — doběbnouti accurrěre,
advolere; b) dospěti věkem aď maturita
lem pervenire, docpívati maturescčre; ma
turari; adolescěre; ad maturitatemventre;
d. kam, pervenire, venire algo; d.k (své
mu) konci aď Jinem n. exilum adduci;
finem haběre n. capěre ; nahližíš, kam až
věc dospěla gwoin loco res siť, cognoscis;
tážeš se, kam jsem dospěl guaeris, guid
profecerim?

dost, dosť, dosti, adv. saťis (Z s potřebu),
ujfjatim (== do vůle); nedosti parum; d.

peněBsatis pecuniae; d. dobrý salis bonus
(jindy komp.: d. tvrdý ďurtior, d. štěbe
tavý loguacior); d. učenosti saťis magna
doctrina n. satis doctrinae; d. sily míti
k Čemu saťis posse ad algd; až d., d. a
d., více než d. abunde, salis supergue;
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d. veliký, značný aliguantus, d. veliká
čásť aliguantum; ani d. málo mzhil (na
v% vullum mulare), ne minima gudem re
(na př. offenděre algm); evl. a) d. býti
sufficěre, salis esse; contentum esse re
alga; podobně: ctnosť jest si sama d.
virlus sese contenta est (ad beate viven
dum); b) d. míti na čem satis haběre
algd; algd mihi sufficit, — syt býti satis
haběre, satiatum esse; d. míti čeho abun
dare, afflučre re alga; (avšak) na tom d.,
d. toho sed salis de his, sed haec hacle
nus; avšak ne d. na tom negue vero id
satis habuil; a na tom riéfmajíce d., rotí
se gutn eham conjurant; mám toho d.
taedet me hujus rei; ©) d., za d. učiniti
komu, čemu satisfacěre (alcui, officto suo),
explěre (officii partes, algm), slovu svému,
slibu za d. učiniti, persolvěne, implere
promissa, promissum praestare, neučiniti
fidem fallčre; bylo mi za d. učiněno sa
tiafactum míhi est; d. učiniti za něco ex
ptare (scelue supplicio), lučre (peccatum,
poenas peccati).

dostačiti, -ovati, satis esse; d. komu, k čemu,
sufficére alcui, ad algd; par sum alcut
rei n. alcui; v. „dostatečný“ býti; dosta
čuje mi něco, též conlentus sum re alga,
satis habso algd; 2) d. kam,v. „dojiti.“

dostatečný, gu? satis esse videtur ; suffictens
též adv. satis n. vhodné adj., zz vhodný
idoneus; justus (altitudo); d. příčina satis
plena ralio; d. svědek česťislocuples; d.
vzděl.nosť satis magna docirinu nD.salis
doctrtnae; d. známost latiny * satis idonea
Latinarum literarum scientia; d. býti k
čemu satis posse ad ulgd; posse atgd
facčre, nebýti non posse facěre algd, fa
cultas algd faciendi mtiht non data est;
není již k tomu d., aby úřad spravoval
non sufficčunt jam vires ad munus obeun
dum; zanechal d. posádku praesidii guod
salis erat n. praesidium guod salis esse
arbitrabatur, religuit; adv. v. „dost.“

dostatek, důstatek, copiaj 8 d. saťis, d. m.
s d. miti čeho algďd mzhi sufficit, peněz
salis pecuniae haběre, v. „dost“; všeho
míti d. omnibus rebus abundare.

dostati, dostávati, a) — obdržeti, vůbec aeci
pěre, náhodou n. neočekávaně nanc?sct
prosbou tmpetrare, Z nabyti, vydobyti si
adipisci, consegui, assegu algď; d. něco

„(xa peníze) = koupiti eměre algď; opět
d. recipěre, vecuperare ; d.list literae mil
ajfféruntur , ad me perferuntur, zprávu
nuncius mihi ajffertur, ad me perfertur;
zvl. a) d. něco — obdaře“, trestán býti
čím: d. pochvalu laudari, domluvu repre
hendi, bití caedi, casťigari, ránu vulnerart,
též vulnus acoipěre n. excipěre (ore do
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obličeje, corpore do těla)'; d. byt hosptitio
n. čecto recipi, trest punirt; fB)zuby do
stávati + dentire; x) d. službu munus nan
cisci; O) d. vítězství, v. „zvítěziti“, dědi
ctví, v. „děditi“ ; e) mečem zemi d. expu
gnaveterram; č) příhodného času dostavše
occassone oblata; b) = dosáhnouti, v.
toto; 2) d. se, a) dostane se čeho n. něco
komu contingit, obtingit, evenit alcui algd;
= připadá na koho ceďit alcut, redit,
vemí ad algm (hereditas, tmpertum a p.),
—. dostati něco, v. shora a) d. se komu
za manželku nuběre alcui; dostane se mi
vlády tmperium ad me pervěnit, mihi ob
tingit; d. se mi trestu, chvály a p. v.
shora a) a); dostává se komu čeho — do
stačuje, v. „dostačiti“ ; nedostévati se
abesse, deesse; nedostáváse času spatium
non datur (na př. pila conjiciendi) ; ničeho
se mu nedostává nzhil e%deest; b) d. se
za sebe malrimonio jungi mn.conjungi;
nuptůs inter se jungi; ©) dostane se, s inf.
— musiti něco učiniti (dostalo se mi jíti
přes les debebam n. opus mihi erat silvam
transtire), v. „museti“ ; ——podařiti se con
tingit mihi, ut etc.; dostalo se mi 8 ním
mluviti aditum sermoms cum eo habui,
dostane-li se mi sním mloviti s? gučmihi
erit adilus cum eo agendi; d) d. se kam,
a) — dobyti, vloupati se rrumpěre, irru
čre (in aedes alienas), B) — přijíti perve
něre, venire (Romam, ad urbem, in fines
Bburonum); ventre (in manus ales), (nechtě,
mimo nadání) inciděre, incurrěre (in ma
uus hostium); d. se na svět tn vitam (lu
cem) cdďi, nasci; d. se mezi špičaté kolí
se tnďučre vallis acutis, nahoru emergěre;
emi; d. se za kořist kornu ab algo rapi,
auferri, spohart; do žaláře se d. in vin
cula r. m carcerem conjici, includi; d. se
mezi kobo tneiděre in alguos, do špatné
společnosti čmplicart consuetudini malo
rum hominum; x) d. se výše, na vyšší
důstojenství evolare altius; e) d.se odkud,
z čeho solvi, liberari re alga; z vězení
vinculis solvi; £) d. se do sebe manus
comserěre.

dostáti, a) d. komu též: d, pole — neustu
povati locum čeněre; alcut resistěre, loco
non ceděre; d. nepříteli tmpetum hostium
sustiněre; vůbec též parem esse aleui; d.
při kom, s kým permaněre apud algm,
non deserčre algm; b) zvl. d. v slovu,
slovu, slibu, ve věrnosti (komu alcu?)
fidem persolvěre, liberare, servare; pro
missa tmplěre, promissum teněre; mrae
stare jidem n. promissum, nedostáti slova
fidem fal'čre; d. úmluvě n. smlouvě ačare
pacio; d. k právu vadimontunmobire; d.
úkolu n. úloze, povinuosti své vmplěre
partes officů, explére officium.

dostáti — dosyta.

dostavení, d. domu exaedificatio ; d. se kam
adventus; ost. opiš slov. násl.

dostaveničko, locus aď conveniendum consli
tutus n. dictus; míti s kým d. constitučum
haběre cum algo.

dostavěti, (dostaviti), dostavovati, dům a p.
exaedificare (domum).

dostaviti, (dostavěti), dostavovati, a) d. koho
kam, adďucčre algm, zvl. k soudu s?stěre
algm; d. svědka ťestemproferre, produ
cěre, adďucčre, rukojměvadem n. prae
dem dare; b) d. něco — doložiti (v písmě
a p.), v. toto; 2) d. se, zvl. k sondu, ku
právu ststěre se n. stslů in jure; též adesse,
vadimonium obire; vůbec adesse, ventre,
apparěre; četně freguentes convenire, K
hostině celebrare convivium ; v příhodný

- čas se d. čempore n. opportune ventre
dosti, v. „dost.“
dostičinění, dostiučiněni, satisfactio; sjednati

si d. čnjuřiam illatam ulcisci, na kom
expetěre poenas ab algo; ost, v. „dost“ a
„činiti.“

dostih, d. konské cursus eguorum.
dostihnouti, a) koho consegui, assegui, (0

zlých věcech) oppriměre, dostihati nsegu?,
persegui algm; taktéž tp.: — rovnati se
komu consegui, aeguare algm (v čem ré
alga), dostihati, chtíti dostihnouti koho
imitari algm ; b).d. čeho (rozumem) menle
(n. cogitatione) algd comprehenděre n. ca
pěre, complecli; percipěre, perspicěre algd.

dostižitelný, guem consegu? possumus; guod
explorare possumus; penetrabilis.

dostoupiti, dostupovati, a) čeho perventre, ve
mire (in n. ad locum algm); vrchu hory
d. ascenděre montem, ese-nděre u. ascen-
děre, evaděre in montem; tp. tam až du
stupuje hlouposť lidská čanta est stultitia
mortalum; b) na nohu ď. nemoci ?nsistěre
neguire; ingredi non guire; ©) tp. d. na
trůn a p. čmperium capessčre, summě re
rum potiri; d) dostapovati ua koho čnvehi
in algm; d. na koho cč contenděre ab
algo, ut efe.

dostřelení, čel?jactus n. conšeclus; nad. guo
telum gdjicí potest, přijíti sub iclum dari.

dostřeliti, šípem telum adjicěre; co by do
střelil guo telum aďjici potest.

dostříci se, koho conspicěre, conapicari atgn
n. ulgd.

dosud, v. „dosavad.“
dosvědčení, opiš slov. násl.
dosvědčiti, -ovati, čeho, co svědek testificart

n. testimonio confirmare algd; testem esse
ret alcs; vůbec tvrdili affiimare, te
stani (se id pacis causa fecisse); (to do
svěd“uje ta okolnost, že avgumento
hute vet est, guod ete.); — osvědělii, V.
toto; d. se koho, v. „dokládali se.“

| dosyta, adv. v. „sytý“



došek — dovésti. £

došek, střecha došky krytá, došková, tectum
stramineum, chýže došky krytá casa stra
mtne tecta.

dotad, dotud, adv., a) o místě huc; ad hunc
locum; ad hanc rem; b) o čase adhuc ;
usgue aď hoc tempus (hunc diem); — do
toho času usgue e0; d. — až tamdiu —
donec n. dum.

dotáhnouti, dotahati, a) něco kam črahěre,
pertrahčre algd in locum algm; b) 4ba.
72 dojíti kem, zvl. o vojsku, v. „dojiti“
kam.

dotaz, dotázka, onferrogafio; percontatio; d.
za udělení rady consultatio; útrpný d.
guaestio (per tormenta); odpověď dáti na
d. responděre ad ea, guae guaesita sunt;
k mému d. n. s mým d. a vědomím me
sciente' ac prudente (id fecit); bez d. jich
ds inscits nD.tmprudentibus ; d. vzněsti na
koho, d. na koho učiniti, v. násl

dotazovati se, "Wotázati se, koho nač n. na
kom o čem guaerěre algd ex n. ab algo,
(důr.) tnterrogare, percontart algm de re
alga; zv'. — o radu n. úsudek něčí se

stázati consulěre algm de alga re; senátu
se d. veferre ad senatum.

dotčený, zvl. svrchu d. gu% supra dictus
(commemoratus, scriplus) est; de guo supra
commemoravimus ; též pouze tlle.

dotírání, na koho, v. násl.
dotírati, dotříti, na kohc. ?nstare alcui, na

nepřítele preměre hostes; instare hostibus;
d. nač contenděre algd, instare de re alga
n. ut algd fiat; 2) d. se se inferre, ke
komu tn famiharitatem ales seinsinuare;
v. pvtírati se“; dotříti se úřadu ad hono
rem obrepěre.

dotěravosť,importunitas; procacitas.
dotiravý, importunus ; molestus, procax; adv.

importune ; moleste.
dotisknouti, na koho, v. „útok“ činiti,
dotknouti se, dotýkati se, čeho n, koho, a)

pův. čangěre, attingěre algd n. algm, ná
silně tmpugnare algm, čeho invaděre (in
ahenas possessiones), manum ajferre (bonts
alients); n dotknutý zntactus; Z neporu
šený Znvtolutus (templum, homo), integer
(signum) ; b) tp. a) vřeči se d. čeho tan
gěre n. atlingěre, perstringěre, breviter
commemorare algd; P) něčí cti n. osoby
něčí se d. de fama alcs detrahěre, violare
n. ojffenRěreexistimationem ales; obecněji
— uraziti koho, vůbec ojfřenděre algm,
injuriam inferre alcui; slovy, řeči se d.
koho ďictis n. conviciis algm insectari,
lacessčre; y) zlem nějakým d. se koho
vexare, urgěre, tentare algm ; ©) neosob.:
— přináležeti pertiněre ad algm n. algd,
attiněre ad algm; tebe se to dotýče tua
res agilur, res adď te spectat; to se mne
nedotýče id nihil ad me attinet, nihil meč
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interest; co se mne dotýče guod ad me
attinet ; co se dotýče, v. Vojáček „Ruko
věť“ $. 81. b); e) d. se čeho ——hraničiti,
v. toto.

dotknutí, lactus; častěji však opíše se slov,
předch.

dotlouci, koho conficčěre algm.
dotřiti, v. „dotirati.“
dotrvati, v. „vytrvati.“
dotud, v. „dotad.“
dotvrditi, dotvrzovati, čeho firmare, confir

mare algd (jurejurando, argumentis) ; při
sahou vzájemně d. Jusjurandum inter se
dare; d. slova skutkem verbte fidem im
poněre.

dotyčný, v. „dotčený“
dotýkati, v. „dotknouti.“
doubrava, guercetum.
doučiti, koho edocére algm; d. se, ——docela

se naučiti perdiscěre algd, ——přestati se
učiti discendi finem facěre; člověk se ni
kdy nedoučí semper algd adďiscendum est.

doufání, v. „naděje.“
doufati, speraré, spem haběre (že přijde eum

venturum esse n. fore ut vemat); d. čeho
do koho sperare algd ab algo; d. v koho
spem in algo haběre (poněre, reponěre,
collocare), v boha ďeo confiděre; — spo
léhati se fiděre, confiděre (algo n. alcut,
re algá n. rei alcui na př. suis viribus) ;
doufám věčný život spero, me semper esse
victurum.

doupě, lustra (orum) ; ——skrýš latibulum.
doušek, haustus; poťio.
douti, flare, (básn.) spřrare; ost. v. „dmouti.“
doutnati, glisečre.
dovádění, lasctviu.
dováděti, v. „dovésti“
dovádivý, lasotvus ; (důr.) petulans.
doválčiti, bellum conjficěre; debellare.
dovařiti, pův., d. něco percogučre algd; tp.

d (jmění) decogučre, v. „dohospodařiti.“
| dovážení, v. „dovou.“
dovážeti, v. „dovézti.“
dovážný, gravis (auclor); d.

locuples.
dověděti se, dovidati se, o čem n. čeho com

pevtre, cognoscěre, audire algd, certiorem
Jieri de realga, též aceipěre algd ab algo;
chtíti se d. — dovíduti se čeho guaerčre
algd (u koho ex algo); (důr.) percontari,
exguirěre, sciscitart algd.

dovedný, vůbec = praktický: d. člověk homo
usu peritus n. callidus; idoneus (ad alad,
n. gui algd faciat); — potřebných vědo
mostí mající prudens; peritus (rei alcs);
d. právník Juris m.jure consullus; juris
peritus, býti juris scientia praestare.

dověřovati, v. „důvěřovati.“
dověsti, dovoditi, dováděti, dovozovati, 1) pův.

= k mistu vésti ducěre, adducčre, dedu

svědek estis
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cěre algm algo n. ad algm; v. též „do
provoditi“; 2) tp. a) d. čeho == k mís'n
a konci, k cíli a konci, ke konci d. něco,
— spůsobiti, vskutek uvésti něco efficěre,
conficěre, perficěre algd n. uť algď fiat ;

e0 perducčre rem uť ete.; v. též „dokázati“; dovedl mnohých nepěkných Kousků
multa malitiose fecit; válku ke konci d.
bellum conficčre n. perficěre; zvl. dováďděti,
abs. lascivire; petulantem esse; b) d. čeho
čím ——dokázati důvody, písmem A D.
demonstrare, probare, ostenděre, confir
mare (rationtbus, ařgumentis) algd m.rem |

ita se haběre; ost., jakož i rčení: d. rěco
na koho, v. „dokázati.“

dovézti, dovážeti, vehěre, advehčre alymn.
algd algo; zboží do semě dovážeti čm
portare merces; dovážeti potrávn a p.
subvehěre, supportare (suppeditare) fru
mentum egercitui, commeatum, „dodá
vati.“

dovídati, v.
dovléci, v. „dotáhnout .“
dovoditi, v. „dovésti.“
dovolati se, koho advotare algm,mitaňdo| nancisci,(prosbou)impetrare,

(vůb:c) adiptsci, consegui algd, práva se
d. jus suum adipisci; dovolávsti se kcho
n. čeho implorare, invocare (algm, deos,
jidem alcs, auxwihum ales), co svědka če
stavi n. lestem invocarealgm ; práva svého
ne d. jus suum persegui, zbraní jus suum
armis exsegui.

dovolená, commeatus; d. dáti komu convne
atum dare alcut, o d. žádati commeatum
pelěre, na d. pustiti kcho tn commeatum
mttěre algm.

dovolení, permissio, v abl. sing. též permis
sus (s tvým d. permissu ťůo), Z právo
k čemu jus, potestas, copia (facěre n. dare
aleui jus, potestatem algd faciendi); bez
mého d. me invito, me nom concedente;
mám d. liceť n. perměssum esť miht; sd.!(zvl.— zodpuštění)stťveniadicto,honos
sit auribus; s tvým d. to řeknu pače lua

„dověděti.“

n. bona venta lua (též propitis auribus|
tuis) dixerim; o d žádati veniam petěre,
d. obdržeti veniam impetrare.

dovoliti, -ovati, komu čeho perm?ttěre n. con
ceděre alcuž algd; facčre n. dare alcut
potestatem n. jus algd factendi; stiněre
(ut alaď fiat), patt (algd fieri), nedovoliti,
též důr. velare 8 akk. a inf.; dovolím ti
toho, aby odpo'ě'ěl n. odpovědíti. per
mitto tibi responděre n. ut řrespondeas,
stno n. patior te responděre; bylo mu do
voleno odpovědíti responděre situs est; d.
k čemv, v, „svoliti“; jest dovoleno licet,
(vzhledem k zákonu božskému) fas cst;
dovolí-li to zdraví mé si per valetudinem
hcebiť, pokud zákony toho dovolují guoad

čeho cla- |

dovézti — dozvědětí.

per leges liceť; zvl. a) d. koho == própů
stiti na čas commeatum dare (miltibus);
P) d. si něco non dubitare (algd facěre),
(bezprávně) suměre sibi algd, nedovoliti
si čeho abstinčré re alga; mnoho si d.
indulyčre sibi; všechno si d. proti komu
omni genere contumelárum (injuriarum)
algm prosegni; x) dětem a p. mnoho d.
magn“ rssein algm inďůlgeňlia; inďulgěre,
connivěre aleui; O) d. se vemam pelčre;
e' part.: vše dovolená, fas (neměl za věc
d. fas esse non arbitrabatur); dovolená
výražení voluptates permissáe ; dovoleným
spůsobem se obohatiti * rem suam Roneste
aujěre; „dovolená“ co subst. v. zvl.

dovoz, a) — dovážení subvectio (frumenti);
invectio (ven, mercium); nařízený d. obilí
frumentum imperatum ; d. obilí naříditi
komunfrumenfům imperare alcut; nebylo
d. « Egypta nihil ex Aegypto subveheba-
tur; b) tp. m co dovezeno, potrava com
meatus (odnítí komu d. ontercluděre n.
prohiběre alým commeatu), — zboží vůbec
res (merces) importalae n. importandae.

dovozování, čeho argumentatio.
dovozovati, v. „dovésti.“

| dovršiti, něco cumularé (gaudium), cumulo
augěré algd; též complěre timplěre algd
(re alga); absolvěre (benefictum);aby se
neštěstí mé dovršilo ne guid malis desit
(deesset).

dovtípiti se, čeho mente comprehenděre n.,
complecti =—uhodnonti čonjicčre, conjecturá
asseguialgd.

dozajista, v. „jistý.“
dozírati, v. „dogříti.“
doznati, doznávati (se), čeho eXperiri, cogno

scěre algd, (jimž jsem tě býti doztal gu?
mihi es cogňitus) ; d. boléstí percipěre do
lores; d. čeho, v.též „zakusiti“; d. koho,
v. též „pozmati“;č=eto jen pass. slovesa
vhodného: lásky d. amari, ohvály laudari,
hany vituperari atů.

dozniti, non amplius n. non jam sonare.
dozor, cůrů, custodia ; d.míti nad čim prae

esse, praesiděre rei alcui; ost. V. „do
hlídka.“

dozorce, custos; magister, (=—představený)
praefectůs; d. nad prací, dávkami a p.
exactor; d. stavby eractor operis; d. bu
dov obecních aeďdilis; d. chrámu aeďituus;
custos templi; dáti synu svému koho za
d. algm filo custodem apponěre.

dozorství, custodia; praefectura (nad mrav
ností moruin); pod tvým d. fe custode,
duce, v. „doblídka.“

dozpívati, decantare; cantandi finem facěre.
dozráti, dozrávati, maturescére, maturitatem

assegui; tp. na koho alcu? parem esše.
dozřiti, dozirati, v. „dohlednouti.“
dozvěděti se, v. „dověděti se,“

«



dozvučeti — dráždění.

dozvučeti, v. „dozníti.“
dožádati, dožadovati, koho k čemu, též: d.

se koho n na kom n. při kom čeho ro
gare algm algd, petěre algd ab algo; do
žádati adip?sci, consegui, assegut, (prosbou)
impétrare algd.

dožiti čeho, a) d. (se) čeho -— dočekati se
viděre alaď; o, bých (se) toho dne dožil
utinam eum diem vidram ! doufim se toho

„ještě d. spero tď me vivo futurum esse; 2)
d. z zemříti, v. toto; zz doplniti žijíc
jistého času pervenire ad (annumserage
simůjn), enmplěre (centum annos).

dožiti, něco * metendi finem facčre.
doživotný,“-ní,

sémpiterna), n.Ýse opíše rčením: dům vivo
(vivis ete.), per omnem vitam (dáti komu
d. důch?ii roční algm annuis, dum vivit,
praebitis sustentare), též ouod viventž non
adimitur (a př. munus, sacerdottum) ; d.
trestanci 79 opus publicum perpetuo dali;
adv. odsouditi koho d. sempiternis vin
culis algia puntre.

dráb, apparitor.
drabant, saťelles.
dračice, Furia; == litA -žena mulier trá n.

furore incensa.
dračka, tneda.
dráha, vita, tter; ©lodi, bvězdě cursus;

sávediště curriculum, v. toto ; tp. d. života
— běh života vitae cursus n. curriculum,
7 spůsob života vivendi n. vitae via;
via, cursus, curriculum (vitae n. vivenďi);
d. -nosti ola věrtutis; vědecká d. literae,
vojenská smilitiů, politická n. státnická
respublica, d. politickou nastoupiti acce
děře ad rempubhcam, čestnou adttum
lnudis et honořisauspiceri; d.raziti viam
facěré, aperiré.

drahný, a) o počtu, v. „veliký“, „valný“ ;
b) o čase: multus; longus, dtuturnus; d.
lŠta per plures annos; d. čas diu; pridem,
již d. čas jam diu, jam pridem,jam. du
dum (Romae sum); adv. drahně let per
plures annos (v. shora); d. let n. časů
uplynulo multi jam anni praelerierunt;
před d. lety multis ante annis; za d. let
n. časů, multis annis interjectis.

draho, drahota, caritas n. caritas annonae;
difficultas annonae, inopia frumentaria n.
ret frumentariae; d. panovalo v městě
annono premebat urbem ; vtom roce byla
vebká d. annus in summa caritate fuit.

drahocennosť, caritas, magnum pretium; —
drahocenná věc res „pretiosa n. magní
pretiu.

drahocenný, pretiosus, carus; magní pretii;
— vážený magní factendus, diligendus,
praeclarus.

drahokam, gemma.
drahota, v. „draho.“

sempiternus (d. žalář vincula

4
dřahý, a) pův. pretiosus, carus, magněprelit;

d. kámen gemma; d. kov metallum gene
rosum; nebýti d. parvi pretit esse, parvo
prétio vendi; draho n. adv. draze magno
preho, n. pouze magno; care; d. koupiti
magno n. jiale eměre, prodati magno n.
bene venděre; tak d. tanti, jak d. guanti;
mnoho drážším býti multo pluris esse;
rád jsem, Žes poznal věrnosf lidskou ne
tak d., kterou já převelmi bolestně jsem
poznal gaudéo te eam fidem cognosse ho
omnum non ita magna mercede, guam ego
marimo dolorecognoram; b) tp. vzácný
carůs, dilectus; jest mi velmi d. eum valde
diligo; adv. jejž milujeme a draze vášíme
guem amamus ca'umgue habemus; c) d.
čas, d. časy, v. „drahota“; d. rok annus
stertla.

drachma, dřachma.
drak, draco; aerpena.
dralec, magnes lapis.
dralka, * acus magnetica.
drama, fabula.

| dramatický; scenteus; adv. scen?ce.
dranciř, ve válce populator (urbis), vůhle

dem ku kořisti praeďator ; jindy spohator,
direptor.

drancování, direpto, populatio (urbis, regi
anis); spoliatio (alcs); dáti se do d. —
počíti drancovati, v. násl,

drancovati, abs. praedari, praedas facěre ;
d. něco dtripěre (urbem, castra, impedi
menta), populari (regionem, urbem), důr,
vastare (regionem) ; expilare (templum,
aerariun).

dráp, unguis.
drápati, v. „Škrabati.“
dráti, ——trhati, rváti, vellěre, evellěre (sibt

capillum), 'v. „rváti“ ; lacerare (genas, co
mas, vestem) ; scinděre, diseinděre (vestem);
carpěre algd; tp. d. lid, v. „dříti“; 2) d.
se, a) ——trhati se, o šatu secindi; b) d.
se kam dnvaděre, irrumpěre in locum algm;
se ingerére alcui; ©) d.se o něco — chtiti
to koupiti m. míti dtěrepěre algd, certatim
expetěre (puellam), contenrděre de re alga.

dravec, bestia rapax; avi8 rapax.
dravosť,rapacilas; praedae n. rapinae avi

ditas; d. řeky, opiš násl.
dravý, a) o zvířatech rapax; b) o řece ra

pidus ; vtoléntus ; adv. rapide,
dražba, auctio, d. zabavených statků sectio ;

často slovem hasta: dražbou n. v d. sub
hasta n. sub hasta publica; auctione; ú,
ohlásiti auclionem proseriběre, držeti nu
chtonari, auctionem facčre, do d. dáti ha
stae subjicěre, dražbou n. v d prodati
sud hasta venděre.

dráždění, concitatio, k hněvu črritatio ; —
lákání invitamentum, tilecebra, (svůdné)
lenocinium.
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dráždidlo, incitamentum, k nároživostem trrt
tamentum, ——lákadlo čnvitamentum.

drážditi, a) ——na rozličné smysly zvl. na
chuť působiti mověre (sensus), ewxcilare
(stomachum žaludek), permulcére (pala
tum); dráždí mne něco ďulceďine ret ales
commoveor ; ducor re alga; b) =—popou
zeti, a) d koho k čemu lacessěre, conci
tare algm (ad arma, ad vim inferendam),
— lákati dllicčre,pellicěre algm (ad n. in
libidinem), stimulare, acuěre (ad crudeli
tatem); d. koho (k hněvn) orritare algm,
vram ales commověre n. excitare, algm in
dram concifare; k boji d. koho algm ad
certamen provocare, lacesačre, k záští od
um ales concitare, k smícbu risum mověre
alcui, k odboji trahěre algm ad defecti
onem; fB)d. něco = rozjařovati sollicitare,
conetare, tinflammare (animos), mověre
(sitim, famem, odium ales, risum).

dráždivost, — bněvivost čngentum trritabile ;
iracunda.

dráždivý, vůbec gut facile movetur, excitatur,
zvl. — hněvivý orritabilta; iracundus.

dražební, auchonartus 'atrium síň, tabula
seznam); adv. auctione; sub hasta.

drbati, fricare (genas), scabere (capuť d. se
za ušim?, n. v hlavě).

drhnouti, v. „tříti, čistiti.“,
drkotati sebou, nuťtare, vacillare ; zuby drko

tají dentes colliduntur; — třásti se tre
měre.

drn, cespes; d. rýti, řezati cespitem ciírcum
ciděre.

drnový, d. sedadlo seďile de cespite vivo ex
structum.

drob, viscera n. exta (pl.); 7—střeva ante
stina.

drobet, drobek, frustum; —. maličkost res
psrva n. minuta; parvum n leve guid
dam (takový d. res tam parvula n. levis) ;
zvl. d. chleba /rustulum; drobet, c adv.,
v. „trochu“ ; po drobtech frustillatím ; po
d řinouti (o řeči) stillare.

drobiti, onterčre algd (aleut ret, do čeho);
comminučre algď (menšiti).

drobný, minulus; — malý parvus, parvulus;
d. peníze n. pouze: drobné nummuli; d.
dobytek, v. „brav“; na drobno, po d., n.
adv. drobně m'nute, minutim; nad. n. na
drobné kousky rozkrájeti, rozsekati minuče
conciděre, (dříví) finděre; po d. popišovati
věc komu alcui narrare rem ordine, ut
facta n. gesta sil; de stngulis agěre; sin
gula persegui; po d. prodávati algd di
venděre.

drobotina, v. „maličkosť.“
„dromeďár, dromas.
drozd, turdus,
droždí, faex.
drsnatosť, drenosť, asperilas.

dráždidlo — druhý.

drsnatý, drsný, asper (pův. i tp.).
drť, drtiny, scobs.
drtiti, v. „drobiti.“
drůbež, destiae volatiles.
druh, 1) — společník, v. toto; b) — třída

genus (nejsou toho d. dopisy mé non ejus
generis meae literae sunt); zboží nejlep
šího d. merx primae notae, nejhoršího
pessimae notae (mancipia); dle druhů ge
neratim; zvl. a) jest jistý d. zvířat, která

. sunt bestine guaedam, guae etc.; $)
všechny druhy n. všeho d. omnée genus:
všechny d ptactva aves omne genus, ro
stlin herbarum omne genus; štědrost všeho
d. omne genus liberalitatis; věci toho d.
genus hoc rerum; +) „druhy čeho“ přelo
žiti možná též pouze dotýčným subst.
v pl.: druhy stromů arbores, smůly pices;
jsou tři d. klidu sunt tres constantiae,
spaní A ostatní d. odpočinku somnus eť
guietes ceterae; všechny d. zármutku
omnes aegritudines, nebezpečí omnia pe
ricula.

druhdy, adv. a) — časem, někdy, aliguando ;
interdum, nonnunguam ; b) — kdysi, olim,
guondam.

druhý, secundus; 7m d. téhož druhu n. jeden
ze dvou alter (d. Hannibal alter H., jeden
na d. vinu strká alter in alterum culpam
conferunt); d. dne postridie; d. roku anno
proximo, inseguente; d. strana (7—pro
tivná) pars n. factio adversa; první, d.,
třetí.. primus, alter (zřídkasegundďus),
tertius . . «; po druhé žferum (na př. con
sul), za d. secundo loco, dgeinde, (za d.
za třetí tum, post n. deinde; deinde, tum
n. postremo; též větami accedit guod, ad
dunt etiam, guid guod?); jeden druhého,
o dvou"alter alterum, je-li verčení: je
den... drahý, řeč o více osobách, tu
stává alius: jeden horší než d. alus alio
neguior est, jeden jest toho, d. onoho mí
nění alius alia sententiá est; jeden po d.
alius ex alio; jedno po d. n. 2a d. ex
aliis alia; denně mne jedno po d. zdržuje
ouotidie me aliud ex alio impedit ; jeden
i d. utergue, ani jeden ani d. neuler; je
den druhého altus alium, alči alio8s; ost.
v. též „jeden“ ; kde o dvou se mluví, tu
někdy „druhý“ překládá se zájmenem htc
(co protiva alle onen, první) n. adj. po
sterior (co protiva prior); jeden jako d.
utergue pariter; někdy vynáší se „d.“ ©
pakováním subst.: z jednoho domu do d.
se stěhovati ex domo tn domum migraré;
jedna ruka d. myje manus manum lavat;
jeden občan poslouchá druhého civzs ctv?
paret; od, jednoho k d. posílati meiltěre
circa (vicinas gentes); zvl. pl. druzí ce
tert; — jiní alíi, — ostatní religut; jedhi
— d. alteri — altert.



družina — držeti.

družina, comitalus; comites.
družiti se, ke komu socium n. comitem se

adjungěre aleui, k sobě socielatem inire.
družka, socia, na cestě comes; "4. „sp lečn ce.“
družstvo, v. „dražina.“
rvo, v. „poleno.“

drvoštěp, gut ligna caeďtt; ligňator.
dryáčnický, + circulatoriua, circumforaneus ;

adv. circulatoris more.
dryáčnictví, Jactalio ciroulatoria; venditatio..
dryáčník, + circulator; homo circumfordneus;

— špatný lékař pharmacopola eircum
foraneus.

drzosť,petulanéia ; procacilas ; — všete nost
curiositas importuna; — nestyda'o £ im
pudentia.

drzý, petulans; procax; IZ nestoudný tmpu
dens, ——všetečný curtosus; 7Z neskromný
insolens; adv. petulanter; impudenter.

držadlo, -i, manubrium.
država, regnum, tmperium
držení, a) pův., opiš slovesem ; b) — jmění

possessto; býti v d. čeho possiděre n. te
něre, haběre algd; esse tn possessione rei
ales; c) d. těla habitus corporis.

držeti, 1) trans. a) pův. leněre algd (manu
n. in manu; -ore ústy, mordicus zuby);
za plášť koho d. leněre algm pallio, za
ruku (aby jej vedl) munum dare alcut
— zadržeti manu reliněre algm; d. koho
(aby nepadl) sudlevare, allevare algm;
vojsko v táboru d. exerc:tum castris con
tiněre; nikdo tě nedrží (7m můžeš jiti)
non. legguisguam moratur; koně d. (zadi
Žeti) egwm sustiněre; držte jej! držte jej!
retinete, tenete! sloupy drží chrám colu
mnae sustinent templum; hlavu, tělo pro
sto d., d. se rectum stare; na uzdé d., za
uzdu d. continěre, cohiběre (eguum, tp.
cupiditates, iram, algm); štít nad hlavou
'd. scutumsuper caput efjerre; raku zhůru
d. tollěre manum; tp. d. ruku (n. ruxy
ochranné) nad kým defenděre algm n.
alad, diligenter tuert algd, nad řády aby
byly zachovávány) conservare, -retiněre,
tueri (veterem morem, majorum instiluta),
conservare (ordinem, decrelum, leges); d.
něco na sobě sustiněre (onus); d. něco
proti sobě, tp. conferre, comparare algd
cum algo; b) — zadržovati: teněre, con
tiněre, retiněre *algm m. algd, u v zení
koho d. custodia algm teněre, custodire
algm ; d. se — přemána'i se se continěre
n. cohiběre, sibi temperare, od hněvu con
tiněre, cohiběre iram ; <) IZ stav n. pro
měnu věci ústanoviti: d. n9co v tajnosti,
skrytě continěre, oceultare, tegěre, ticitum
haběre algď, před kým celare algm algd;
přísně, ostře, z krátka koho d. ďure atgue
aspere educare, severius cočrcére algm ;
dům v dobrém stavu d. sarla tecta aeďdi
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um lueri; je-li „d.“ ——udržovati servare
(algwer-incolumen, alcui vitam), conseřvare
algm n. algd; salvum n. tntegrum prae
stare a'gd; v paměti d. memorid tenčre,
in memoria veliněre algd; c) — chovati,
pěsto:ati sustiněre, alěre (exercitum, canes);
d) Z odbývati, slavit:: d. soud Jus dicěre,
Judictum exercére, sněm, sjezd comitiaper
agěre, conventus agěre; radu d. consiliari,
consultare, consilium tnire, oč deliberare
algi n. de re alga, 8 kým adhiběre algm
in constilium; senát d. senatum haběre;
stráž d. excubias agěre, (řeč oralionem
habě.e), svátek, slavnost agěre festum 3 r)
== plaiti: d. slovo, slib, přípověď servare
Jidem, teněre promissum, smlouvu sťare
pacto, příssh 1Jusjurandum servare; £) —
zachovávati servare, observare (legem), te
něre (morem, modum), colěre (ritus patrios) ;
pořádek d. servare ordďinem, v čem ordďt
nem adluběre aicui rei u“ in re alga; d.
přátelství amicittam servare; h) — míti
něco, vládnouti čím: possiděre, teněre,
haběre algd ; est mihi res alga; správu d.
nad č m, v- „spravovati“ něco; v moci
své d. čeněre (Alexandriam); d.' místo
něčí fungi vice, suscipěre partes ales; ú
řadem d. něco jure n. auctoritate' muneria
sut curare algdů; chi = mnoho d, 0 ně
kom n. na koho magní aestimare algm,
nač a'gd; málo d. n+č parvi aestimare
algd; na sny d. somnits tribučre aliguiď
(mnoho mullum'; tudiž v dalším smysln
— mfiti haběre (koho za reka algm for
tem n. pro forti), existimare, putare, judi
cave ete., 7= věřiti creděre; zač mno držíš
guis n. guatis tibi videor; za nepřítele d.
koho algm haběre hostem (když skutečně
jest), pro hoste.n. in hostium numero (ne
přát lsky naxláda'i s nim ; mnoho dd.o
sobě minime sui contemplorem esse; já
uedržím, aby oa přišel non pulo, eum
esse venturum; za jisté d. něco haběre n.
poněre pro certo; držím o nich, že jsou
« + » puto eos esse ete.; Apollo držal So
krata za nejmoudřejšího č'ováxa Socratem
Apollo súpientissimun judicavit ; prošež
o tom, jež psjti budu, tak držiž guaré
ea, guae scribam, stichabeto (sakk.ainf.);
i) ——ob: hovati (0 míře) continěre, ca
pěre, o delná míře též e/ficčre; 2) intr.
a) = penýmbýti, n-z'o.uiti se a p. fir
mum esse; non rumpi n frangi; barva
drží color manst; b) d. kým stare ab
algo a. a pa:te ales, favěre alcui, facčre
n. sentire cum alg»; d. polu (75 v témž
postavení, též strany býti) tn eadem causa
esse; snikým nedržeti nullius parlis esse ;
dohromady d. consptrare, consenfire, con
cordem esse; d. proti komu contra algm
facčre; ©) d. nač retiněre, servare, tueri

4

»
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algd; přísně na to d., aby ©.. vehemen
ter observare,retiněren. cavěreut.
aby ne — ne —..; 3) d. se, a) d. se a)
koho, tp. segu? algm, applicare se ad
algm; ad voluntatem ales acceděre, Z spo
lébati se na koho niti algo, confiděre al.
cui, d. se koho co svědka, zpravodaje a
p. algm segui auctorem; nedržeti se je
dnoho spisovatele auclorem neminem unum
segut; P) d. se čeho, pův. prehenděre
algd; tp. teněre n. (conslanter) segus alad,:
maněre in re alga (na př. tn senlenlia
sua); pevně sa d. čeho ťeněre, retiněre
algd, královského názvu regium nomen
omni vi amplecit;
tionibus obnoxium degěre; d. se slov, při
výkladu * verba preměre, při překladu ad
verdum redděre n. vertěre; d.se předpisů,
z.konů se alliga'e ad praecepta, ad leges;
v. 1) f); b)spolu, pohromadě sed. cohaerére,
nedržeti confusum eťperturbatum esse; c)
— chovati se nějak: tak se d. ita se ge
rěré n. tractare, dobře se d. (v bitvě)
fortem se praeběre, fortiter agěre, (vůbec)
bene (n. male) se gerčre, exhiběre, prae
běre; d) — zachovati své postavení a p.,
a) — platně se brániti sustiněre, se de
fenděre n. "ueri; v městě so d. (o oblé
baných) urbem retiněre el defenděre; ne
moci se d. proti nepříteli hostes n. hosťi
um impetum sustiněre non posse; věc se
jioak d. (— hájiti) nedá tener? res aliter
non potest; B) d. se někde =- zdržovati
se, v. toto; g) — nezkaziti se permaněre
dntegrum; servari posse (0 obilí a p);
vůbec = trvati durare; maněre; e) d. se
kam (při plavbě) lenčre n. cursum teněre
algo, k Cypru Cyprum čeněre; v pravo
se d. (v chůzi a p.) ad dextram tre.

držitel, possessor ret ales, dominus.
dřeň, medďulla.
dření, v údech, bolení artuum dolores.
dřepěti, (nečinně) desiděje; d. u knihy im

miněre libro.

dřevař, lignarius.
dřevce, 7- násada u kopí hasřile, — kopí

samo Aasto; lancea,
dřevěněti, tp. =— trnouti čorpescěre, obťor

pexcěre.
dřevěný, ligneus; d. uhlí carbo.
dřevný, -ní, dřívní, 7- někdejší pristinus;

gui olim erat; — předešlý prior, supetor.
dřevo, lignum, dříví lignum n. pl. ligna; d.

k stavení a p. materi ; d. sekati ligna
n. materiam caeděre, štípati finděre, 10
siti, přinášeti lignum pelčre, (o vojínech)
Rynari ;, dřevo, tp. ==strom arbor; přísl.:
na každému d. dost:ne se býti flidrem
nen e guovis trunco jit Mercurius,

pověr se d. supersti

držitel — duch.

dřevotoč, leredo ; lermes,
dtímati, dormitare, — tiše spáti placide dor

mire.
dřimota, somni necessitas; somnue; tichý spá

nek somnus placidus,
dřín, cornus.
dříti, 1) pův. (dobytek zdechlý) d. pellem

detrahěre (bestiae); 2) tp. a) mouzi n.
psoutu d. fame laborare; b) lidid, a) —
loupiti bonis exučre algm; B) — trýzniti

| vexare, exercére algm.
dříve, a'dv., v. násl,
dřívější, prior, superior; též proximus, —

bývalý pristinus; adv. dříve a) ——časněji
prius; citius; mnohem d. mullo anle, 0
něco d. paulo ante; čím d. tím lépe ==
co nejdříve guam pritmum,„primo guogue
tempore; d. než prius n. ante guam; d.
než se kdo naděje celertus omntum op?
nione ; d. času ante tempus ; d. pomyšlení
celerius omntium spe; Homer žil mnoho
let d. než Romulus AH.multis annis ante
fu guam R.; superl. nejdříve, = před
ostatními, adj. primus (přišel nejd. primus
vemtť, jej viděl jsem nejd. eum primum
vid?); „d.“ o dyouprior (kdo d.úžinu obsadí
gui prior angustias occupat; nepřátelé. d.
válku započáli Aostespriores (populo R.)
bellumintulerunt) ; nejd.— z počátku, nej
prvé primo; co,nej., v. shora; jakž nejd.
guum primum; ut primum; stimul ac (at
gue); b) — před časy anlea; olim, guon

„dam.
dříví, v. „dřevo.“
dska, v. „desia.“
dštíti, plučre; krví, kamením dětí plus san

guine n. sanguinem, p. lapidibus,
dub, guercus; d. křemelák ik; tp. o hlou

pém člověku caudex, truncus, stipes.
duben, Aprilis (mensts).
dubový, a) z dubového stromu (na př. tě

nec, les) guerceus; b) z dubového dřeva
roboreus; tp. hloupý stoliďus, stupidus.

duh, v úsloví: jde mu z d. corpus sibi fa
cit; to mi nejde k d. 2ď nocet mihi, jde
salutare n. učile est, conducit mihi.

duha, arcus coelestis, obyč. pouze arcus.
duch, 1) -= vzduch, jejž oddychujeme ani

maj spiritus; v. „dech“; 2) to co' nás
oživuje spíritus vitalis; anima, též ant
mus; (d. vypustiti antmam efflare, depo
něre, eděre) ; d. popadati respirare; 3) —
bytosť rozumná mens; bůh jest pouhý
d. deus est mena soluta guaedam et libera,
svgregata ab: omni concrelione mortali;
zvl. zz d. zemřelého manes; strážní du
chové rodinní penates, doma lares; 4) —
duše ammus; tudíž a) m duševní sila a
p., ©) vůbec tngenum; veliký d. tngent
um; animus Čxcelsus; muž velikého d,
n. ducha plný v?r sumvmo tngenio, homo



duchaplný — dům.

ingeniosus n. magni tngen?i, bez d., ducha
prázdný hebete ingemio,
chorý na d. aeger antmo; již vidím v d.
cerno jam antmo; B) zvl. — bysirosťt acu
men n. actes tngenti; — vtip, důvtip in
genčum,ingeni acumen; filosofický d. sub
tihtas tn- disputando; x) » eton. — osoba
sama vzhleden k d. j:jimu: veliký d.
homo magni tngenii, slabý d“ homo anim
imbecilli; silný d. homo animo firmus; b)
— rozpoložení mysli, kolem nás n. v ně
Čem se jevící studium, animus n. jiným
spůsobem: válečný d. animus bellicosus,
studium bellicum ; vědecký d. studium 'li
terarum ; d. svobody, poddzaství amor n.
studium libertatis, gervitulis, těž ingentum
liberum, servile; d. času ratio algue in
clinatio temporum; ingentum, natura sae
culi n. pouze saeculuň ; takový jest d.
času ita se mores habent; d. nynějšího
věku At mores; řečnický d. onoho času
dicendi ratio illius' aetalis; d. ústavy ně-.
jaké universa ratio-eť institutorum eť mo
rum civitaiis, zákona nějakého senteňtlia
legis; d. episovatěle indoles propria, in
gentum scriptoris; v d. Homera ex con
suetudine Homeri, ingemo Homari conve-|
nienter; v témž d. n, týmž d. úřad spra
vovati úisdem artibus munus gerčre.

duchaplný, tngeniosus (homo, dictum), tngemio
praestans (homo),— důvtipný aculus;
vtipný facetus; muž velmi d. vír summo.
ingenio ; adv. ingeniose; acute, facete.

důchod

pecunias ex metallis facit,
duchovenský, * ecclestasticus.
duchovenstvo, ordo * clericorum ; * clerica,
duchovní, a) v. „duševní“; b) d. otec, nD.

pouze „duchovní“, v. „kněz“; ©)7- du
chovenský, v. toto. Ů

důkaz, a) abstr. — dokazování, veder“ dů
kazu demonstratio; argumentalio; d, vésti,
dovésti argumentart, čeho argumentis algd
probare; b) konkr., čím se co dokazaje
argumentum; 7 znamení signum, docu
mentum, indictum, specimen ; důkazy po
dati argumenta ajjerre, míti při ruce
promptu haběre argumenta; důk:zy koho
přemoci redargučre algm; na d. býti signoesse;d.,že—„| argumentumguodemon
stratur „ . .; to jest d., že věc jest u
končena hoc esť signum n. argumentum,
rem esse perfectam ; d. toho jest, že...
argumento huic rei eat, guoď ete.; d. dáti
specimen dare n. ostenděre (ret ales“ ; dů
kazové mé tobě oddanosti mea erga te
studia.

ttus, IZ výnos fructus, — zisk
guďustus; důchody obecní vectigal, z dolů
pecunta publica gůae ex metalls redit;.
má značných d. victus ei abunde suppelit,:
abunde habet unde vivať, z dolů magnas.

tardi ingeňii;
důklad, v. „důraz.“
důkladnosť, subtilitas (u výkladu disserendi)

„dligentia; častěji však se oplše: znáš d
onoho filosofa nosli guam subtilis dispu
tator ille sůť.

důkladný, subřides; diligens (d. učenec hom
exguisita doctrind, vir pereruditus; d: zna
ldk (vir) peritisšimus, intelligentissimus)
accuratus (docirina, studtum); ——doko
nalý (omnibus suis numeris) perfectus (et
absolutus; 7 nákladný sumptuosus; d
učenost erudito m. doctrina aceurata
sublilis, recondita; adv. subtiliter (dispu
tare de alga re); diligenter; accufate; ně:
kdy dostačí předslovcee n. per: d. poučit
edocčre, d. jednati o “e'n pertractare algd
d. proskoumati perguirěre, pervestigare.

důl, a) ——jáma, roble fovea (na př. kchy
tání dravců), scrodis (k zakopání čeho)
Jfossa; v hornictví foďina, a pl. doly me
tallum, siříbrné m. argenlarium, Železné
ferrartia (se. fodina), zlaté auraria (se
fodina), metallum auri; „důl“ — rovins
planičies, campus, — údolí vallis, na dů.
deorsum; b) zvl. rčení a) v dole, dole
infra; ča: to adj. Bnferior n. infimus, ex
tremus (d. v listu čn extrema epistola, d.
v městě tn inferiore urbe, d. u vrchu ad
dmum montem', též předslovcem sub (d.
utiti sucežděre, d. uvázati aubligare, d. le
žeti subjacére); málo doleji paulo infra;
nejdoleji tnfimo loco, tnfra; B) z dolu,
z důla, zdola, ex onferiore loco, z d. až
k vrchu ab tmo usgue ad summum; +)
dolů deorsum, obyč. však předslovcem de
(d. skočiti desilíre, jiti descenděre, hoditi
dejicěre, patřiti despicčre, běžeti decur
rěre, ně ti deferre, vésti deďucčre atd.);
dolů! descende !

| důležitosť, a) pův. gravitas; magnitudo ; mo
mentum; nemalé d. maximus, gravissi
mus; magni momenli (avšak jen s esse
co výrok: nahlížeje d. věci guum vem
esse magní momenti intelligeret); b) —
záležitost, v. toto.

důležitý, gravis; magnus; Z mocný multum
valens, gui multum poťest; d. věc, okol
nosť res gravis n. magna, magní momenli;
jest velmi d. multum m. magni interest,
multum pertinet (ad); jáťt vidím, že co do
mé slávy není brubě d. eguidem ad no
stram laudem non multum video interesse

-5 ala to jsou věci ménš d. sed haec
minora sunt; neměl nic důležitějšího něhol
antigutus et fuit, mlnl antigutus habuit:;

-velmí d, býti maxim? n. summi momenti
esse,

dům, a) pův. domus, vzhledem k jednotli
vým světnicím aedes (pl.); obydlí do
"micilium, vzhledem k cchraně, již posky
tuje tectum ; d. boží, v. „chrám“; přijati

—
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koho do d. svého recipěre algm domum
suam; d. a d-ůr arae focigue; d. kde
míti habdilare n. domicilium haběre loco
algo; zvl. a) d. od d. per domos; B) z d.
domo; +) domů ďomum, (je-li řeč o více
vracejících 8-) domos suas; O) doma domi;
jest doma? intus est? e) v mém, tvém,
svém domě dom? meae, tuae, suae, v d.
Caesarově domi Caesaris, v cizím d. domi
alienae; b) — tospodátství res familtaris;
d. jíd ti, spravovati res domesticas adm
nistrare, rei familtari praessse; sp-ávce d.
gui rem familiarem administrat; T dispen
sator; c) 7—domácí, obyvatelé domu do
mus, domestici, familia; pán d., parí d.
herus, hera n. paler a mater familias; d)

rodina ďomus, stirps; člověx dobrého
d. homo honestis parentibus n. honesto
loco natus; šlechtický d. famt'ia nobilis,

dumání, cogitalio; — polobdění ťorpor.
dumati, 3%cogitatione defixum n. cogitaltioni

intentum esse.
důmnění, v. „domnění.“
důmysl, a) =- domnění, vw. toto; b) —

myšlénka cogitatio, vtipná dictum (facete,
lepide, acute); dobré d. facetiae, sales,
míti mulla acute dicěre; ©) IZ mocnost
duše, domýšleti sa mens ; d. lidský ontel
ligentia, ingenium (humanum); sapienlia,
constltum; muž velikého d, vir prulen
tissimus, multi constlii; d. jeho uic neujde
nihil est, guod non perspiciat.

důmyslný, Z vnim-vý, ro umný prudens,
prudentiae n. consilii plenus, vynale
zavý sollers, ingeniosus; ad excogilandum
acutus, — uměly, (0 o obě) arlifictosus, (0
věci) arte factus, summo artificio perfe
ctus ; adv. prudenter; sollerter, tngeniose,
acute; artificiose; summo artificio.

duněti, strepěre; treměre (— třá ti se ; to
duní (7 dušený tón vydává) sonusraucus
exit.

dupání, supplosto pedis.
dupati. dupnouti, supplodére pedem; terram

pede percutěre
důraz, Vis, gravitas; pónďdus; bez d. levis,

frigidux, jejunus; d. dáti ř či vím n. pon
dus adděre verbis, orationem intenděre,
slovu, n. klási d. na 8'ovo preměre ver
bum; 8 d., v. násl,

důrazný, gravis, fortis; adv. důrazně n. a dů
razem graviter; cum vi guadam, fortiter;
valde; důraánéji majore cum vi, fortius.

durditi se, třalum e'se; črasci, nad čím in
tone n. imguo animo, negre algd ferre.

dusiti, S | tereluděre alcut, suffocareeigmj-cp.aju.hlae— D,fraxgěre
(sonum), altenuare, duše-ný hlas vor atte
nuata, deprissa, miuviti dušeným h. uťi
voce attenuata; P) d. v sobě něco suppri

5. >

dumání — duševní.

měre, dissimulare (do'orem, aegritudinem
animi); 2) d. se spirilus míht intercludi
tur; suffocari.

důslednosť, constantia (et in proposito suo
perseverantia).

důsledný, constans (sib?); consentaneus (stbi;;
(ubigue) par sibi idemgue; d. býti con
stare sibi, secum consentire; adv. constan
ter; convenienter:

dusot. v. „dupání.“
důstojenství, v. „důstojnost “ b.
důstojnictví, centuriatus; munuspraefecti mi

litum.
důstojník, centurio; praefeotus militum; du

etlor (ordinum;; býti d. ordines ducěre,
důstojnosť, a) vůbec dignitas, v chování se

gravitas ; vážnost auctoritas; b) zvl.
— důstojenství, úřad, dignitas, honos;
gradus honoris; d. královská dignitas
regia, kněžská sacerdotium; nejvyšší d.
summum fastigium, amplissimus honos,
altisstmus dignitalis gradus; muž d. kon
sulské consularis; d. ve válce a míru 2m
peria magistratusgue; na d. dosazen býti
dignitate n. honore ornari, nejvyšších d
dojiti, dosíci ad amplissimos honores per
ventre.

důstojný, 4) o osobě: vůbec ——ctihodný
dagnus gui ab omnibus colatur et obser
vetur; honestisstmus, praeclarus, optimus ;
— vážný (. chování se) gravis; b) o věci:
to není mědůstojno hoc non est dignitatis
meae, infra me est; to, myslím, bylo by
bývalo důstojno muže vážného id arbitrov
fuisse gravitatis; míti něco zaWRůstojné
sebe algd infra se positum ducčre, altenum
a digntate sua putare, non dignari (fa
cčre algd); adv. graviter; cum digmitate.

duše, 4) pův. animus, co sila pouze životní
anima (d. vypustiti animam efflare, míti
d. na jazyku animam agěre); z celé d.,
z té d., celou d. ex antmo, toto animo (n.
tot pectore ut ajunt , s tělem a d. pent
čus; 'v. též „duch“; b) tp. a) = osoba
něcořídící princeps, auctor, dux ret alca:
K:tilina byl d. celého spiknutí C. prin
ceps futt conjurationis; podobně: zbož
nosí je t d. všech cností pielas est fons
n. fuudamentum omnium virtulum n. pie
tale omxes virtutes continentur ; B) Z 0
soba vůbec homo; caput (—zhlava, zvl.
při číslech); vérná d. homo fidelis, fide
hystmum mihi pectus; ani (živé) d. nemo;
vy, drahé d. vos meae carissimae animae.

dušený, v. „dusiti.“
duševní, gen. antmi (d. ehoroba morbus ant

mi, d. sla vís animi, d. slabost tnfirmitas
n. tmbecillitas animi, d. okem animi ocu
lts atd.); bytosť čistě d. nemohli si my
sliti aunmimosper se viventes menle com
plecti non poterant; adv. mente, ingento.



dušný — dvéře.

dušný, a) — těžko oddychující angusti apt
ritus (homo); b) — dech tížísí guoď »pt
riltum angit; o povětří aestuosus, fervidus;
jest dušno sol aestuat, fervet.

duti (větru), flulus.
dutina, cavum, caverna.
důtka, reprehensto, (důr.) objurgatio, casti

gatio; d. dáti, činiti komu reprehenděre,
(důr.) odjurgare, castigare algm; důtky
házeti n. důtkami dorývati na koho car
pěre algm dictis aculeatis; obligue per
stringěre algm.

důtklivý, o prosbě, napomínání a p. vehe
mens, impensus; adv. vehementer; magno
pěre, etiam atgue elam; v. též „důrazný.“

důtky, flagrum; flagellum.
dutlati, v. „zsatajovati,“
dutosť, v. „dutina.“
dutý, cavus, — vyžraný erxesus (arbor); tp.

o zvuku fuscus, raucus.
důvěra, v. „důvěrnosť.“
důvěrčivý, fidens; ——lehkověrný credulus.
důvěrnice, opiš slovy u „důvěrný“ poda

nými.
důvěrník, famtliarisi státi se d. něčím ve

nire in familiaritatem alce; jest d. králo
vým rex ei omnia consilia crelit, všech
mých zámyslů omntum consiliorum me
orum particeps est.

důvěrnost, a) = důvěra na koho, v koho
fiducia, fides; d. klá-ti na koho, v. „dů
věřovati“; d. k sobě sam mu fiďucia su:
n. pouze fiducia, (nem'stná, s přihanou)
confidentia; b) 7m důvěrné p'ár lství fa
miliarftas; usus familiaris, intima ami
cilia.

důvěrný, familiaris (též sermo a p.); ve'mi
d. sntimus, přítel homo fam ltartssimus et
omnibus rebus alcui conjunclus; d. přátel
ství, v. „důvěrnost“; b) adv. familiariter
[d. žíti, obcovati s kým familiariter (velmi
d. familiarissime) uti algo n. vivěre cum
algo); 7 s důvěrou animo fidenti, cum
fiducia ; — tej č secreto.

důvěřovati, a) d. komu, čemu, v. „d. se“;
b) d. si (mrobo, něco) auděre, sustiněre
algd; důvěřují si to učiniti viďeor id fa
cére posse; nedůvěřuješ-li si to učntti,
(vzhledem k odvaze) st ad haec parum
est anim?, (vzhledem k síle) aď guod si
vires corporia n. ingenii non sufficiant;
mnobo si d (vzhledem k statečnosti) suaé
virtuti magnopěre tribučre; ©) d. se komu,
čemu (vzhledem k rílám a moci jeho)
Jiděre n. confiděre algo n. alcui, alga re
n. aleui rei, (vzhledem k vůli jeho) cre
děre, fidem haběre alcui; důvěřnje (se)
več fisus, confisus, fretus re alga; d. se
komu čeho creděre alcui (consilia sua);
úplně komu (se) d. tolum se committěre
alcut, omnia consilta sua alcut creděre.
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důvod, a) v. „důkaz“ ; b) ——příčina causa;
ratio; mám d. k tomu Řabeo n. est guod
n. cur (guamobrem) id faciam; podati d.
cáausam n. rationem ajfferre, důvody pro i
proti podati in uťramgue parlem dispu
tare; z dobrých d. cum causa; z důvodů
n. le d. jednati cerlas raltones segut;
míti svůj d. v čem a re alga ortum n,
profeclum esse,

důvodný, a) 7— co se důvody stvrditi dá
guod probart n. demonstrari potest; —
podstatný certus, manifestus; b, 7—do
vedný, v. to'o.

důvtip, -nosť, ——bystrosť rozumu acumen n.
acies ingenii; ingenium acutum n. acre;
sudtilitas; — vtip, »tipné řeči sal, face
tiae.

důvtipný, tngeniosus; acutus, acer; ——blou
ba-ý sublilis (disputalor, též o spisech
důvtionosť okazujících); ZZ vtipný (o řeči)
salsus, facetus; d, býti acute cogilarej
adv. acute, acriter, subliliter; salse, facete.

dva, (dvá), duo; po d. neb d. a d. dint; d.
dni diduum, d. léta bie nium.

dvacátník, homo vigintt annorum n. vigintt
onnos nalus.

dvacátý, vicesimus; po d. vicestmum.
dvacet, viginíi, 10 d. vicent.
dvacetiletý, viginti annorum, — 20 let stár,

též viginti annos natus.
dvacetkrát, vicies; d. tolik v. násl,
dvacetnásob, victes tanfum; p le ne:e d. ager

ejferé cum vicestmo.
dvacítina, vicestma (+©:pars).
dvakrát. bix; d. tolik a'terum tantum; d. dvě

bis bina, d. tak veliký duplo major.
dvanáct, duodecím; po d. duodeni.
dvanácterý, — dvanácti druhů duodectm ge

nerum, — d anáctnásobní duodecis lan
tum, adv. duodecies; dvanáctero duode
cim.

dvanáctidenní, duodecim dierum.
dvanáctiletý, duodecim annorum, — 12 let

stár, též duodecim úunnosnatus.
dvanáctina, pars duodecima; uncia.
dvanáctkrát, duodecies; d. tak veliký duode

cies tanto major.
dvanáctý, duodecimus; po d. duodecimum;

za d. duodecimo.
dvé, duo, par (d. pěkných bratří par nobile

fratium, d. holubů par columbarum); —
párek, též bini; na d., ve d. ——na dva
dily čn partes duas, — roztržený ruplus,
fractus, u slovesa předslovcem dčs (nad.
rozděliti dividěre, rozlomiti, lámati difftn
gěre, frangěre, rozkrojiti dissecare atd.) ;
město na d. se dělí urds tn duas partes
divisa est.

dvéře,janua; co otvor vůbec osttum, d. z dvou
dílů sestávající (u domu obyčejaého) fo
res, (u chrámu u, zámku) valvae; zadní
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d. posticum, přední d. anticum, janua aň
tica; přede d. ad januam, z= venhu forts,
ante foras (stare), tp. býti přede d. n.za
d., ve d. (o válce a p.) Z nastávati em
miněre, tmpenděre, subesse ; dlouho přede
d. státi ltmen servare; d. otevříti januam
Patefacčre, ostium n. fores aperire, zavříti
januam n. fores clauděre, na d. klepati
ostium pulsare, tlouci fores percutěre; tp.
d. komu ukázati juběre algm abtre, eji

ugěre.
dveřeje, v. „veřeje.“
dveřeň, fores, valvae, v. „dvěře.“
dví, v. „dvé.“
dvojaký, a) z- dvou rozličných druhů du

plicis generis; to. v.
dvají, v. toto; adv, dvojako dupliciler.

dvojče, frater geminus, obyč. v pl. gemini.
dvojí, a) 7—ze dvou slož:ný, duplex; an

ceps (periculum, metus, cura); d. vítěz- |
ství victoria geminata; d. trest (na peně
zích) poena dupli; dvojím spůsobem du- |
pliciter ; b) —=dvojího druhu ďuplicis ge- |
neris; tp. = obojetný, v. toto; dvojího

dvojiti, v. „rozdvojiti.“
dvojitý, v. „dvojí“ a).
dvojnásobný, v. „dvojí“ a); adv. duplheiter.
dvojpán, duumutr.
dvojpanský, duumvirals.
dvojsečný, utrimgue habens aciem; anceps.
dvojsmysl, ambuzguitas ; sensus ambiguus.
dvojsmyslný, ambiguus ; adv. ambigue.
dvojspřež, bigae.
dvojspřežný, T btjugus; d. vůz bigae.
dvorný, urbanus, comis; adv. urbane, comi

ter; ost. v. „zdvořilý.“
dvorský, aulicus (munus); d. úředník muneéri

alcui aulico praefectus.
dvořan, aulicus; purpuratus.
dvořanstvo, aulict; purpurati.
dvořiti (se) komu, colčre et observare algm,|

(s přihanou) venditare se, blandiri alcut. |
dvouhlavý, + biceps.
dvoukolnice (u Gallů a Britannů), esseda,|

essedum.
dvouleti, biennium.
dvouletý, duorum annorum; = dvě léta stár,

též duos annos natus.
dvouliberní, duarum librarum; + bilibris.
dvouměsíční, duorum menstum; + bimestris.

„obojetný“;b) |

— 6.

dvounobý, dipes.
dvoupán, v. „dvojpán.“
dvourohý, T dicornis.
dvouruký, duas manus habena.

(dvouřadý, d. loď (navis) biremis.
dvouslabičný, duarum syllabarum.

| dvouspřež, v. „dvojspřež.“
dvoustý, ducentestmus.
dvoustranný, duo latera habens.

(dvůr, 1) vnitř domu cavum aedium, cavae
cěre algm domo a8ua; vraziti do d. leměre | dtum ; 2) — stavení s poli věllaj prae

dium; ager, fundus; 3) d. panovnický,
a) co obydlí aula, regia; saedesac domi
cillum principis; někde dvorem býti, 86
děti sedem ac domicikum haběre algo
loco; hb)== panovník a dvořané domus
principis; aula; regia; aulict n. purpu
rali; jest u d. rád viděn úula ei favet.

dýcháni, respiratio ; spiritus.
dýchati, spirare, respirare ; spiritum ducěre,

volně d. libere respirare; — žíti, býti
spirare, esse; tp. vše dýše radost omnia
laetitiam spirant; d. nepravostí enhelare
scelus.

, „dychtění, studium (rei ales po čem); con
jazyka bilinguts (homo); c) — dva duo. | čentio ; consectatio (honoris po cti); ost.

opiš elov. násl.
dychtiti, po čem appetěre, expetěre, pelěre

algd na př. honores; sťuděre rei aleui na
př. gloriae, virtuti; cupidum m. důr. avi
dum esse rei alcs; vůbec též seguč n. se
ctari, consectari algd; d. po slávě serv?re
gloriae, po pochvale plausus captare; d.
po penězích, po bobatství exwpelžrepecu
niam, divilias.

(dychtivosť, cupiditas, (důr.) aviditas rei alca;
desiderium; d. po cti gloriae n. laudis
cupiditas; ambitio; d. po krvi sanguinis
sitis, obecněji crudelitas; ost. v. „ctižá
dosť“, „krvežíznivost.“

dychtivý, cupidus, (důr.) avidus rei ales; táž
appelens ret alcs, (a ještě důr.) cupiditate
rei ales flagrans, incensus; d. po cti, v.
„ctižádostivý“ ; d. po krvi v. „krvežízni
vý“; d. býti, v. též „dychtiti“; adv. cupide,
(důr.) avide,

dýka, s?ca.
dým, fumus.
dýmati, v. „dmýchati“, „dmouti.“
„dýnko, operculum,
džbán, v. „čbán.“

E.

Eben, + ebenus.
ej, ejhle, interj., k označení a) podivení a |

vůbec věci neočekávané a p. heu! ehem!
ať al! ©.lu jsem ecce me, ©.tu jest eccum

adest; někdy se opouštívá: e. tu máš
spůsob Epikurovy blaženosti habes for
mam EBpicuri vitae beatae; P) radosti
euge! %0!y) pobádání age, agile.



elegický — hadovitý.

elegický, + elegiacus; e. verše versus impa
riter juneti; elegi; ©. báseň v. násl,

elegie, elegia; eleg?.
epický, heroicus.
episoda, dtgressio a re; narratio interjecta ;

excessto; e. vkládati (do čeho), v. „dbo
čiti.“

epocha, v. „čas.“
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epos, carmen epicum, heroicum.
erb, v. „štít “ „znak.“
esthetický, asi elegans; vzdělání vědecké i

e. doctrinae subttlhitas atgue elegantia; pro
e. vzdělání aď doctrinae elegantiam guan
dam conseguendam.

esthetika, asi doctrina eleganlaa et venu
statis.

F.

Fábor, v. „stužka.“
facka, v. „poliček.“
falešný, v. „nepravý“, „lživý“ a p.
falšovati, v. „kaziti, porušiti“ a p.
fanatický, fanaticus, insanus; adv. insane.
fantastický, delirus, ineptus, o' člověku též

somnians; adv. inepte, absurde; somni
antis modo.

fantasie, v. „obraznosť.“
fatka, v úsloví: býti na f. živ, rád na f.

Živiti se parastitari; aliená vivěre mensa.
fena, tp. v. „dračice.“
ferina, v. „čtverák.“
fiala, viola.
figura, figura, forma; figury v písku kresliti

guaedam describěre in arena; figury na
dřevě ryté figurae in ligno incisae.

fik, ficus (strom i ovoce).
filolog, (u Římanů) granimaticus; nyní asi

lterarum antiguarum n. humaniorum stu
diosus; philologus.

filologický,grammalicus; aď studia literarum
antiguarum periinens; též geu. philologiae,
přutologorum; adv. grammaticorum more
et ratione.

filologie, grammatica; studia antiguarum li
terarum.

filosof, -ie, v. „mudřec“ atd.

filosofický, a) gen. philosophorum, philoso
phiae n. de philosophia; f. knihy libri
gui sunt de philosophia, f. učení praecepta
philosophorum; předpisv £. praecepta phi
losophiae ; £. rozroluva sermo de philoso
pha instlitutus; £. výraz verbum philoso
phorum; b) — bloubavý subťilis; £.duch,
f. bystro:-£ disserendi subtilhtas; adv. a)
more et ratione philosophorum; f. vzdě
laný philosophiae studio eruditus; b) sub
tliter, acute.

filosofovati,philosophari; též disputare.
finance, (osoby soukromé) res familaris,

(obsení, státní) vectigalia publica, reďilus
publicus, — pokladnice státní aerartium.

letna, v. „píšťala.“
forma, forma, habitus ; v. „spůsoba“ a p.
formulovati, rěco, v. „upravit:“, „sestaviti.“
foukati, v. „de-vchati“; tp. f. sobě zntume

scěre (superbia) ; se inflare.
fraška, a) vůbec z věc směšná, žert res

ridicula, v p). obyč. nugae, ineptiae; b)
zv). — směšná hra, věselohra mimus.

fraškář, scurra; nugator.
fraškovitý, ridiculus, (s přihanou) scurrilhs;

adv. ridicule ; scurriller.
frejiř, v. „záletník.“
fučeti, (o větru) strepěre, freměre.

H.

Had, serpens, anguis; tp. ——lstný člověk | hádavý, certand? cupiďus.
homo perfidus, též viperá.

haď, v. „beran.“
hadač atd., v. „věštec“ atd.
hádanka, aenigma; tp. res obscura; to jest

mi h. Aoc non intelligo, hoc miht obscu
rum est.

hádati, a) -m domýšleti se, v. toto; b) =
prorokovati, věštiti, v. tato; 2) h.se (ver
bis) certare n. contenděre (cum algo, de re
alga); certamen n. controverstam haběre
čum algo; rixgari cum algo.

hádavosť, certandi studium n. cupidilas.

hadí, gen. serpentis (morsus, sibilus, vene
num) m. angutum (currus), táž adj. an
guinus (pellis, cervix, venenum), i uvl. vi
perinus (ještěrčí). ©

hádka, certamen; (důr.) conlentto, altercatio ;
rixa; h vědecká disceptatio; do h. n.
v h. se dáti s kým čn certamen cum algo
descenděre; h. začíti o čem vocare n. ad
ducčre algd in controverstam ; h. míti, dr
žeti, v. „bádati 80.“

hadovitý, angutneus; speciem serpentis ge
rens.
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hadr, pannus,
hadrovati se, oč s kým rivari cum algo de

re alga.
háj, lucus, 7— sady nemus.
hájení, defensto; propugnatio, před soudem

patrocintum, causae dictio ; h.cti defensio
exixtimationts ales; Často opíše se slove
sem: veškeré h. n možným učiniti omnem
defendendi facultatem tollěre; k h. tvé

hodnosti aď tuam„Mgnitatem tuendam.
hájitel, v. „obhbáj e.“

hájiti, vůbec defenděre (algm ab 0b20), propugnare (pro algo n. re alga), v. „brá
niti“; zvl.: b. koho před soudem causam
dicěre alcs n. pro ulgo, defenděre algm
n. causam alcs, causam alcs tueri, h. se
před soudem causam suam dicčre ; ipsum
pro se dičěre; h. se předkým, v. pstříci“
e> koho.

hák, uncus; +ětší (zvl. lodní přitahák) har
pago, — háček hamus.

hákovatý, unco n. hamo similia.
hana, a) ——vytčení vady reprehensio, (dů-.)

viťuperaho ; dáti komu h. reprehenděre
algm ; b. boden reprehendendus n. vitu
perandus, reprehenstone n. viluperattone
dignus, býti tn vilio, in culpa esse; b)
z 1. s dotknutím cti contumelia; probrum;
c) ——vada viltum ; bez h. ab omni víhio
vacuus; vilits carens, býti vitio vacare;
to největší hb.jest hoc turpissimum est.

hanba, 4) — nečesť ulidí dedecus, infamia ;
světská bh. ignominia; == pohbanění pro
brum; «a h. sobě pokládati něco turpe
algď pulare, ducčre; h.! (co interj.) o in
dignum facinus! to je b. turpe hoc est;
sh. cum dedecore, turpiter, k naši h.,
s naší h. cum nostra ignominia, per no
strum dedecus; hb.činiti komu, vh. uvésti,
k h. přivéoti koho tnfamtam n. maculam
aspergěre alcui; něco rekemu vah. dává,
pokládá, k b. počítá, někdo nese h z čeho
algď est alcui dedecori, infamiae, pudori;
b) ——stud nectí vzbuzený pudor; h. mi
— st)dím se, v. toto; h-nbou zajíti pu
dore confici.

hanbiti se, v. „styděti se.“
hánce, reprehensor, (důr.) 7m nadávač con

viciator; 7—pomlouvač maledicus; — utr
hač calummator.

hanebník, homo turpissimus, sceleratus.
hanebnosť, a) abstr. (o vla tnosť turpiťudo;

b) Konkr 7 hanebný skutek fagitium,
facinus indignum ; scelus, facinus nefart
um, ——smilstvo stuprum.

hanebný, turpis; flagitiosus, infamia; h. věci
Jflagilia; h. život ésti turpiter vivěre; adv.
turptter; flagitiose,

hanění, v. „hana“ a).
haněti, haniti, a) — nedokonalosť vytýkati

reprehenděrealgm (der.in re alga) ; důr.

hadr — házeti.

vituperare, objurgare algm (de re alga,
též akk., na př. pro netečnost koho h.
ptgritiam ales) ; h. něco tmprobare algd;
b) — tapiti, hyzditi maleďdicčrealcui, zvl.
za zády — pomlouvati contumelose di
cěre de algo, in absentem graviter inveht,
— utrhati komu detrahěre de fama alcs.

hanlivosť, studium maleďicendi; dicacitas.
hanlivý, a) ——kdo rád haní maleďicendi

studiosus; maledicus; b) — čím kdohaní
maledicus též famosus, probrosus; h. slo
va, řeč maledicta, convicia ; contumeliae
verborum; h. slovo maledictum, convici
um ; h. ústa, h. jaryk lingua maleďica;
b. spis lbellus famosus ; h. báseň carmen
probrosum; h. list literae in algm contu

meliosae adv. maleďice ; h. mluviti o kom„haněti“ b).
hanobení v. „hana“, b),
hanobiti, koho, a) — hanlivá slova mluviti

o kom, v. „haněti“; b) na těle h. koho
deformare, deformem redděre algm, cor
rumpěre, depravare algd; c) o věcech —
k hanbě býti dedecorare (algd, se re alga),
ignominiá afficěre algm.

hanopis, libellus famosus.
haraburdí, seruta (orum),
hárati, v. „hoře i.“
hare, čmpetus, incursus, v. „útok“ ; zvl. na

h. (7 na ránn) přijíti komu obvtam ve
nire, obviam Jfieri aleui.

harcovati, — dorážeti, v. toto; ——sem tam
jezditi n. choditi locum pervagart; též asi:
milites per agros (hosttum) vagantes omnia
explorant; na koni tryskem jeti eguo
citato n. admsso vehi.

harmonický, v. „souhlaený, souměrný.“
hasiti, oheň ewstingučre, restingučre ignem ;

vím jflammae oppriměre, sedare, (hasící
náčivi j dnstrumenta ad incendia compe
scenda); tud:ž tp. žízeň h, silím explére
n. depellěre, vápno macerare calcem.

hasivo, — hasící náčiní, v. „hasiti.“
hasnouti, exstingui, restingui.
hastroš, formido (avium).
hašení, opiš slovevem.
hašteření, altercatto ; jurgium.
hašteřiti se, altercari (cum ulgo, spolu inter

se), jurgare; litigare (cum algo).
hatiti, v. „másti“, „kaziti.“

havěd, v. DARhavíř a p., „horník.“
havran, corvus; černý jako h. nigerrimus.
havraní, corvtnus.
házecí, h. kopí, oštíp Jaculum ; teřum missile,

(krátké) pilum; h. zbraň čelum missile n.
pooze misstle.

házení, jactus, conjectio (telorum).
házeti, hoditi, a) pův. jactare algd, o více

podmětech conjicčre (tela in algm), haditi



hbitosť — hlas.

jacčre (lapidem), conjicěre; emiltěre (te
lum ; peníze mezi lidi h. numos prpulo
spargěre; z praku h. funda mittěre n. ex
culěre (lupides); házeti kopím jaculari;
h. něco na koho n. něčím po kom conjt
cěre ulgd in alygm, blátem coeno petěre n.
lacessěre algm; hh.něco do čeho znjicěre
(ignem castris, algd tm ignem), conjicčre
(algd in locum algm); b. komu co Jjacčre,objicčrealemi-alýd+ M.kým0zemsterněre
algm Dumi; hoditi sebou abjicčre, sterněre
corpus (huma), házeti se versare; b. ru
kama dbrachtiajactare, nobama h, u.
pouze bázeti(o koui), ca'citrare, calces
remit:čre ; b) tp., házeti krví ejicčre, eru
ctare, evoměře sanguinem ; okem na koho
h. oculos in algm conjicčěre n. convertěve ;
za záda-n. pryč h. abjicěre, negligěe,
nihil curare algd, něčim za hřlet h., v.
„hřbet“ ; 2) hoditi se, a) k čemu utilem
esse, aptum n. bonum esse rei alcui (o
osobách, o věcech též ad algd); k niče.
mu se neh. čnutilem n. niht!i (nulltus uli
litatis) esse; k nejtěžším prácem se h.
summi laboris esse; h. se k sobě conve
m-e congručre inter se; k jídlu se h.
aplum esse ad vescendum; b) b. se komu
prodesse, usut esse alcui, odjumentum v.
utlitatem afferre alcui; c) h. se za koho
vicem implěre ales; on zv áště dobře hodí
se va řečníka aď dicendum maxime natus
aptusgue est; d) h. se pro koho decěre
a!'gm; conventre alcui.

hbitosť, celeritas, agilitas.
hbitý, celer, agilis; adv. celeriter.
hebkosť, mollitia.
hebký, mollis; adv molliter.
hedbáv, -i, bombyx; = b dbávné látky se

rica (orum).
hedbávník, bombyx
hedbávný, bombycinus ; sericus.
hej, interj., heus!
hejčkati, koho (jakožto miláčka) in deliciis

haběre algm.
hejno, grex; turba.
hejření, comissalio ; heluatio.
hejřil, comissator; helus; homo prodigus

(7 marnotratník).
hejřiti, comissari ; heluari,
hejtman, ve smyslu obecnějším ——vůdce,

v. toto.
hejsek, — bejřil, v. toto; ulízaný mladík

adolescentulus imberbis; trossulus.
hekati, geměre.
helm, -a, v. „přílb'ce“; tp. — muž, v. toto.
hemžiti se, scatěre, čím refertutn esse, redun

dare re algu; plenum esse alcs rei; vše
se hemží zlosyny omnia redundant scele
ralis.

herec, ht>trio; actor (scenicus); a:lifex sce
nicus,
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herecký, scenicus ; společnost h. grex htelri
onum; h. umění * ars scenica; adv. sce
nice.

herečka, + artifex scenica.
heslo, — tajné slovo, u vojska a p. tessera,

signum ; IZ výrok významný sentenha,
dictum.

hezký, bellus, lepidus; pulcher; adv. belle,
lepide; pulchre; — dosti, velmi bene, sa
tis; aliguantum ; h. veliký satis magnus;
v. „dost.“

historický, Ačstoricus; h. pravda historiae
fides; h. spisy libri de historia. soripli;
hb. osobnost homo de cujus rebus gestis
historia narrat; adv. ad historiae fidem,
ad fidem ac veritatem rerum.

historie, v. „dějepis.“
hlad, a) u jednotlivce, — hladovitosť, vůbec

fames; zzchtíč k jídlu esuries; — zor
žení se jídla tnedia (na př. hladem (do
brovolně) se umořiti inedia fintre vitam
n. mori, perire, chtiti hladem umřiti, inedi
mori n. perire velle; o h. býti, h, míti
esurire; (dobrovolně) o h. být adstiněre
cibo; h. trpěti fame eonfici, laborare, pre
mi; h zabnati, ukrotiti famem erplěre;
hladem město vyležeti, vymořiti urbem
fame domare; hladem umořený Jfame
enectus; b) — všeobecný nedostatek v
zemifames; inopia elfames; zprvu nouze
pak b. nastává dnopia primum, deinde
James esse coepit; v městě jest h. fames
in urbe est.

hladina, moře aeguor, vodní vůbec summa
agua, superficies aguae. ,

hladiti, a) vůb c — hladké činiti levigare,
polire algd; b) zvl. rukou h., mulcěre,
permulcére (barbam, genas aleui), demul
cěre (alcui caput, dorsum), lichotivě pal
pare alcui.

hladkosť, lévitas.
hladký, lěvis, — k'uzký ludricus, v toto; —

bez chlupů glaber; tp. — úlisný blanďus;
bez příhany: h. mluva oratio perpo'ita;
adv. perpoltte.

hladový, esuriens, ——lačný Jejunus; (důr.)
fan laborans; nh.býti esurtre.

hlahol, sonus, sonilus.
hlaholiti, sonare, soniťtumdare.
hlas, a) pův. voz; silným h. magna vo0ce;

h. vydávati vocemmittěre; zvl. a) co hlasn
(má) křičí altum clamorem tolht, maxima
voce clamat; fB)'na hlas magna vocej
clare, na h, čísti recitare algd; b) tp. a)
— mínění senčentia, judicium; ——h. roz
hodný, vydatný auctoritas; podobně: h.
něčího uposlechnouti algm n. algm mo
nentem audire ; h. srdce uposlechnouti fa
cě:e guod animus jubet; B) 75 pověst 0
kom, Jama; h, zlý infamia; — počst
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vůbec: h'asové jdou, hlas jde rumor est;
Jama est n. nunciat; dicitur, fertur; jest
o tobě bh., že jsi to učinil diceris hoc fe
cisse; h. pustiti o čem ďivulgare sermo
nibus algd ;'též dicěre; prae se ferre algd;
+) — souhlas, při volbě v hromadě lidu,
tedy h. občana sujffragium, při poradě
na př. u soudu, tedy h. soudce n. rená
tora v senátě senteniia; h. dáti sufra
gtum ferre, sententiam dicčre, komu suf
fragari alcui; míti h. (hlasovací právo)
*jus sujffragii haběre, při tom má vojsko
h. res est militaris suffragit; nejvíce hlasů
obdržeti, míti plurimorum suffragiis cre
ari, plurima suffragia n. puncta ferre;
neobdržeti žádného h. suffagiis praeter
iri; tudiž v šírším smyslu: h. svůj dá'i
k č mu probare, assensu suo comprobaré
algd ; jeden hb.——souhlas consensus; jde
o tom jediný h. de huc re una est omni
um VoT, omnes uno ore in hoc consentiunt.

hlásání, opiš slov. násl.
hlásati, nunciare, pronunciare algd, (jakož

sám hlásal a svědčil jsi le guidem ip+o
praedicators ac teste); h. o čem, v. též
„rozhlašovati“; h.slovo boží, v. „kázaii.“

hlásiti se, 4) k čemu na př. k vojsku, kvy
stěhování se do osad, nomen dare, eděre,
profiteri; k úřadu se hb.projiterí se can
didatum ; nehlásiti se (když byl volán
k vojsku) ad nomen non responděre; dáti
se h. kým, u koho, v. „ohlásit“; b) —
znáti se ke komu, k čemu: kdítě'i se h.
infantéemagnosečre; h.se ke křesťanskému
náboženství projiteri se (esse)Christianum,
k učení nějakému se disciplinae aleui esse
addicum; nechtíti se k čemu h, negare
algd sibi notum esse; nechci se k němu
h. ejus adďitum sermonemgue defugio; k
právům svým se b. jus suum persegui.

hlasitý, clarus; hb.smich cachinnus; h. ne
vole vociferatio atgue indignatio; adv.
clare; magna voce; h. vykřiknouti ewcla
mare.

hlásný, cuslos lurris, 7Z ponocný vigil.
hlasovací, h. list suffragtium; tabella; h. prá

vo jus sujffragii n. pouze sujffragium.
hlasování, h. rozstoupením discessto ; ost.

opiš slovy sententia n. sufragium: po h.,
po skončeném h. sujfragiis jam latis, sen
tentus jam dictis (v. „hlas“ b. y.); při
cbází k h. suffragťuminitur; kh. opráv
něn cut sujfragit lalio est, gui suffragium
habet.

hlasovati, a) v hromadě lidu: suffragium
ferre, m sujfjragium tre; dáti h. mittěre
(populum) in sujffragtum; h.za koho su/
fragart aleui, suffragio suo algm adju
vare; všichni hlasují sujffragium it per
omnes; b) v senatě n, při soudu: senčen

hlásání — hlavní.

dam dicčre, ferre; dáti h. dtscesstonem
facěre, patres in sententiam disceděre ju
běre; pro náhled něčí n. ským h. 7 sen
tentiam ales pedibus ire; sentenliam alos
segui.

hlava. 1) pův. capuť; po hlavě praeceps, v.
„sřemhlav“; od h. až do paty ab imis
unguibus usgue ad summum verticem; 2)
vzhledem k životu: caput; vita; [jde tu
o h. agitur vita (mea, tua)] n. caput; h.
ztratiti occidi; vždyť tu oh. nepůjde levt
poena defungar; nasaditi h. vitae n. ca
piťis periculum adire; nepřítele nah. po
raziti hostem funděre, ad intsrnecionem
vinečre; 3) tp. a) — roznm, paměť a p.
ingenium ; mens; dobrá h. fel'x n. prae
stans ingentum, Špatná h. tardum ingentum ;
tudiž: mám plnou h. čeho (myšlenek a
p.) mulla simul cogito, multa me sollici
tant; z hlavy (něco povídati) ex memortG,
memoriter; h. si namáhati čngenii vires
intenděre; v h. n. do h. vzíti něco 7- my
sliti cogitare, moliri, meďitari algd, sobě
něco v h. n. do h. vzíti persuaděre síbt
algd ; to mu nechce do h. (-— nemůže to
poctopiti) iď intelligěre, assegui non po
test, (— věřiti) non potest animum tndu
cěre ut id credat; b) = přítomnost du
cha: h. ztratiti perturbari, a mente de
seri; ©) k označení vůle, chtění: zngent
um; libido; za svou h., po své h. jíti
suo ingenio obsegui (indulgěre), suis tan
tum consilits utij tvrdá h. animus obsti
natus; pertinacia; z9 své h. Činiti něco,
po své bh.jíti obstinato animo agěre algd;
omma ad libidinem suam facčěre; v. táž
„svéhlavý“ ; všechno musí dle jeho h jiti
is omnia sibi pavěre aeguum censet; vzíti
si něco do h. obstinate velle algd, in con
silio algo perseverare; d) obrazně: chtíi'
zeď hlavou proraziti frenum morděre; to
mi vrtá vh. hoc me sollicitum habeť, male
me habet; e) — člověk caput, homo; daň
n. plat od hlav, z hlav čributum in sin
gula capita invpositum; střechu komu nad
h. zapáliti domum super algm concremare;
kolik blav, tolik smyslů guoť homines, toť
sentenliae; dle hlav viritim; chytrá h.
homo astutus; bylo tam 50 hlav numerus
eorum fuit guinguaginta capitum; tudíž,
a) korunovaná h,rez; B) — hlavní osoba
spolku ně akého princeps, caput; dux et
auctor ; podobně ——hlavní oddil caput.

hlaváč, capito.
hlavatý, grandi captte.
hlaveň, čorris,
hlavní, 1) pův., gen. cap?fis; 2) — hrdelní:

h. nepřítel hostis n. adversarius capitalis,
v. „úhlavní“ ; h. pře res capitahs; 3) —
přední, na čem nejvíce záleží gravisstmus
(na př. res, pars, studium, opus, viltum,



hlazení — hleděti. b9

hostis, testis, guaestio, causa, error, locus,
damnum), summus (res, ars, virtus, ma
lum), "maximus (flumen, guaestus, impedi
mentum, error, Vi8, cura, viltum), praeci
puus (ornamentum, telum, opus), princi
polis (significatio, genus, negotium, causa,
ratio, sťudium); primus; mimo to: k.
bitva ultimum proelium; universa dími
catio; h. bitvu svésti de summa rerum
decerněre; h. brána porta maxima, (v le
žení) p. decumana; h. cesta, silnice via
maďima, celeberrima, též (silnice) vta pu
blica, militaris; h. částka čeho id guo
res aligua maxgime conttnetur; h. dějiště
války byla Kampanie n Campanta longe
plurimum belli erat; hb. jídlo, 7— krmě
caput coenae, ——stolování coena; b. Kasa,
pokladnice aerartum ; h. kniba (u kupců)
tabulae, codex accepli et expensi; h. le
žení, tábor castra majora; b. město caput
(regnm,imperů, ne snadno bez gen), urbs
nobilisstma n. pouze urbs; b. myšl nka
senlentia gravissima, summa oralionis; ca
put; loous gravissimus; summa rei; guod
maxime rem continet; h. obsah summa,
caput; bh. osoba princeps; caput, dur,
v divadelním kuse persona princeps, h.
osobu hráti (v divadle) primas partes
agěre; h. otázka guaestio gravisstma, to
je hb. o. hoc maxime guaeritur, in hoc
causa vertitur; h. pevnesťt locus omntum
munitissimus ; h. potřeba res mawtme ně
cessaria; b. p. byly peníze anté omnia
pecunia opus erat; h. prostředek k nabytí
lásky u lidu jest štědrost nulla re magis
conciltantur animi vulgi guam liberalitate;
b. předhůzka věťuperatio maxima; guod
in algo maxime reprehendas; h. pokuta
supplicium; b. rozdíl discrimen maximum,
h. r. mezi nimi jest, že. ©.hoc maxime
inter eos interest guod ete.; h. řečník, —
největší ř. orator praestantissvmus, prin
ceps eloguentiae, — kdo při jisté příleži
tosti nejvíce mluví gu? maxime verba fa
cit; h. sídlo sedes, války capuťt et arg
totius belli; h, síla vts maxima (=Z=h.voj,
v. dole); h. 8. Lacedemonů záležela v pě
ším vojsku Lacedaemonii maxime pede
stribus copiis valebant; h. stan, m 8.vůd
cův praetorium, == místo kde tento stál
principia (orum); h. stížnost de guo guis
maxime guerilur ; h. ulice vicus maximus,
h. úloha partes primae; tp. h. úlohu on
hraje v tom ejus in hac re primae sunt
partes; h.ůtok oppugnatio summis viribus
facta, učiniti summa vi vmpelumfacčre in
hostem; na ono misto h. útok učinili zn
eummaďime locum impetum fecerunt; h.
Věc 7e8 gravisstma; capuť n. summa rei,
caput; guod maxime rem continet, — o
čem se má především mluviti propositum

(od h. věci se odchýliti a proposito aber
rare) ; býti věcí h. (n. blavnější) majoris
momenti esse; hh. věcí jest, aby člověk
sám sebe na uzdě měl ťolum in eo est ut
tibi imperes; v h. věci si td spectes guod
in tota re gravisstmum est; h. vchod ma
xima janua, v táboru římském porta de
cumana ; hb.vlastnost Římanů byla udat
nosť virtus bellica Romanis maxime pro
pria fuit; nulla re magis guam forlitudiné
Romani tnsignes erant; h. voj major exer
citus para; hh. záměr consilium gravissi
mum, h. z. můj jest id ante omnta assegut
studeo, id maxime seguor (ut...), e0 ma
gime omnia refero (ut ete.); id maxime
ago; h. zaměstnání stuďřum gravissimum,
b. z. moje jest to in hac re plurimum
studi pono; tn 60 marime versor; h. zří
dlo, pramen fons praectpuus, tp. on jest
nám tu h. z. is hac in re gravissimus
auctor est; ex eo hic maxime haurias; b.
žalobník gut%suo nomine accusat; aceu
sator; adv. praecipue; maxime, imprimis;
o to h. jsem se staral tn €0 maxime ela
boravi, id maxime egi, 6a maxima cura
mea erat, ut etr.; cd tebe h. chci zvele
bován a ctěn býti a te polisstmum ornarti
celebrarigue volo.

hlazení, lěvigatio ; ost. opiš slovesem. ——
hle, intérj., eu! ecce! h.tu přichází od tebe

list ecce tuae hterae!
hledání, čnvestigatio, indagatio; ost. v. slo

ves.
hledaný, arcessttus (verbum), guaesitus (ne

přirozený, dělaný).
hledati, 1) pův. Z- chtiti něco nalézti guae

rěre algd; (důr.) investigare, indagare,
exguirěre algd; v knize hb.něco regutrěre
(epud Lucilium in nono libro); 2) tp. h.
něčeho appetěre, consectari algd; hledá
v tvých slovích nařkonutí verbis tuis ca
lumniam contineri putat; h. bezživotí ně
čího vitae ales insidiari; hb.spásy v útěku
fugá salutem petěre; praesidium sibi in
Jugá poněre; h. příležitosti oceastonem
guaerčre, k útěku fugam guarěre; h. pří
zně gratiam captare; pomoci u koho h.
auvilium ab cýzo petěre, přátelství něčího
amiciliamales appelěre; ost. v. „vyhle
dávati.“

hledění, opiš slov. nás!.
hleděti, 1) pův. == patřiti na koho, nač,

speciare, intueri, contemplart algm n. algd,
spectatorem esse ret ales, upřeně oculos
de algo non dejicčre, na vše chtivě ad
omnia cupidilatis oculos adjicěre; h. za
kým oculisalgm prosegui; zhůru h. (též:
b. k někomu s úctou algm) suspicěre,
dolů h. (tedy též o Bolu na lidi hledí
cím) dEspicěre (ad m. in lerram); nemoci
La koho h, aspectum ales sustiněre non
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posse; do očí, v o. komu h. čníueri 08 et
ocu!os alcs, coram aspicčre algm; h. na
zad, za sebe respicěre; 2) tp. a) h. aby

. . n. 8 inf. (něco vočiniti) — snažití se
studěre, conari 8 inf., operam dare (ut
ete.); viděre, curare (uť n. zvl. ne gu'd
fiat; hleď vide (gutďdagav, ne guid pec
ces), třeba hleděti videndum est, — se
stříci cavendum est; ty hlediž mysli u
datné a v-liké býti tu face, animo forti
magnogue sis; hlediž jinocha. vycvičiti
adolescentem fac erudias; jindy se nepře
kládá avlá'tním slovem: a) má-li še pou
hý pokus vytknouti, stává imperf.: hle
děli jste do Afriky se dostati veniebalis
in Africam; co jsi na svou ruku uč-niti
h'eděl guod jam tua sposte faciebas; B)
v úsloví: h, zkusiti explorare (animos);
h. něco zakryti dissímulare algd; to mu
síte h.z chovávati hoc vobis observandum
est; b) h. k čemu, čeho, nač respicěre
alad, rationem haběre rei ales; toho zá
měru jediného řledím hoc unum seguor
n. ago; nehledě na zákon neglecla lege
(td fecit); hleděl jsem k tomu nejvíce id
maxime seculus sum n. id. potisimum
spectavi (uť ete.); hledě n. bledíc k tomu,
že... ., guod: Caesar h. k tomu, že ne
přítel v 6 dnech by mohl přelíti, guoď
diebus guingue hostis transire possit, Cae
sar et-.; nehbleděti osob nullius řationem
haběre; o) h. (si) čeho operam dare rei
alcu, studium poněre im re alga; agěre
algd, versari (occupatumesse) in re alga;
svého prospěchu (si) h prospicčěre n. con
sulěre sibi, suae utilitati n. suis commodis
servire; povolání svého (-i) h. negotia sua
obire; res suas adminis'rare; 3) b. se, v
„varovati se.“

hlediště, v. „stanovisko,“
hlemejžď, cochlea ; bes skořepky limax.
hlesnouti, multre.
hlidač, custos; h chrámu aeďituus; custos

templi.
hlídání, custodia.
hlidati, custodire, asservare (domum, algm,

fructus) i custodem apponěre alcui, im cu
stodi1 haběre n teněre algm; pascěre, cu
stodire (boves); v noci h. vigiias agěre ;
je-li „h.“ — opatrovati, ošetřovati curare,
fověre a'gm.

hlídka A) ——stráž, v. toto; b) — misto
strážné specula; ©)— jeduotlivé bodiny
hlídky noční vigilia; o třetí h. de tertiu
vigilia.

hlína, argill..
hliněný, ficiilis; h. nádo 1 vasa ficti'a,
hlinitý, argillaceus.
hlodání, hlodati, v. „hryzení, hrýzti.“
hlomoz, sťrepitus,

hlediště — hluboký.

hlomoziti se, s čím fatigari, exerceri in re
alga.

hloub, v. „hloubka,“
hloubati, tp. — hluboce zpytovati anwie seru

tart p. cogitare *
hloubavosť, zimis subťilis cogitatio.
hloubavý, čn subtili investigatione nimtum

defixus
hloubí, v ús'oví: z hb.(tř. stop) altus (tres

pedes) ; ost. v. „hlutoký.“
hloubka, a) o vlastnost alfiťudo (maris,

aciet); řeka má 30 stop h. fumen triginta
pedes altum est; bt) — hlubina, hluboké
místo altum, projundum, z h. se pozv:d
nouti ex alto emergšre, vr'i sebou do h.
in profundum se jacčre.

hlouček. exiguus numerus; pauci.
hlouposť, «) abstr. stultitiaj tardilas ingentu,

stupiditas; b) konkr. a) — hloupý kou
sek sčultefactum; stultitia; v pl. ineptiae,
nugae; PR)— hloupí lidé homines stulii.

hloupý, stulťus, stolidus; — zpozdilý faluus;
h. a dizý stolide audax; temerarius; b.
člověk, (vzbledem k cháp vosti 7- neuče
livý) tngenium tardum, on není h. tnge
ntum haud abrurdun; adv, stulle; stolide.

hit, haustus.
hltati, devocare; glulire algd.
hltavosť, edacitas ; obecněji avidilas.
hltavý, edax, vorax ; adv. avide,
hlubina, v. „hloubka.“
hlubokosť, v. „hloubka.“ .
hluboký, 1) pův, altus (agua, flumen, radi

ces, plaga rána), profundu« (mare, gur
ges); — nizký depressus; má-li se hloub
ka nrčitě vytknouti, stává altus s akk.,
n. in altitudimnem 8 gen. a slovesem n.
part. (tří stopy bh.tres pedes altus, misto
tři stopy h. ——vyhloubené locus in alli
tudinem trium pedum depressus); z blut
toka — z hloubk:, v. toto; 2) tp. a) o
zvuku a p. gravis (voz, sonus) b) z iu
boka (si) vzde. bnouti ab imia pectoribus
suspirare; suspirium alte n. ex imo du
cčre :repelěre); ©) o čase: h. noc mulla
nox; v h. noc, do ch. noci aď mullam
noctem; d) o velikosti stupně: a) h sen
somnu« ultus u. artus; h. mlčení summum
silenlium, ticho summa tranguillitas; h.
žal magnus luctus; v h. myšle .kách býti
zabrán 7n cogitatione dlefixum n. cogitati
oni int ntum esse; fB — důkladný
učennosť 1xtrrčoresliterae, summa doctrina
n. eruditio, rocum ingentum acutum; inuž
h. soudu sudtilis disputator; h. vědomosti
cognitio accurala n. su)tilis, míti v Čem
accuratam ales ret cognitionem haběre;
z nejh. mého uměni ex inltma nostra arle;
blubší studie studia acriora; hlubší vě
decká známost literatury sudťilior cognitio
ac ratio llerarum; y) h. tajems,vi arca



hlučení — hned.

num reconditum, reš valde abdita; adv.
1) pův. ašťe (na př. tn corpus descenděre,
o oštěpuA p.); tn profundum; h ležeti
tn locognferiore (alte depresso) situm esse;
oči h. ležící oculi conditi; hb. do země
vnikno.
gredi, podobněo ráně: pen'tus psnetrare;
h. (v zemi) býti (o kovech a p.) penilus
abditum (in terra) esse; kořeny h. hnáti,
I. zakořeněn býti, (pův.) altas radices
agěre, tp. (ozvyku a p.) inveteratum esae;
2) tp. a) hluboce vzdechnou'i, v. shora
2) b); b) hluboko do noci. aď multam no
clem; ©) v dluzích h. vězsti aere ulieno
demersum esse; d) h. se zabrati do čeho
totum se abděre (literis n. iň titeras); M.
zabrán býti v knihách 21 Rdris haerére,
v myšlenkách %ncogitotione defixzum esxe
v přemýš'ení znlentum esse meditationt;
+. mysliti acute cogitare; tak h. v hiáz
novství zabředl 60 demenčiae process (ut
ete.); do srdce hb. si všětípiti něco antmo
suo penilus mandare algd ; b. se pouštěti
longius progredi, več, do čeho nimis algd
intenděre n. urgere, persegut.

hlučení, strepifus; sonus (aguarum).
hlučeti, strepěre, (důr.) aestuare; freměre;

„hlak.“
hlučnosť, celebritas (loc-).
hlučný, strepens; tumultuosus (concio); turb?

dus; h. hlas vox magna, summa; tudíž
a) — savný magnificus; b) -= lidný fre
guens hominibus n. pouze freguens; celeber
(čocus, urbs); triťus; ulice velmi h. via
trittsstma, 6t celeberrima ; adv. h. si vésti,
v. „hluk“ činiti, (jinak: při hostině hosti:

convtvtum omntum sermone et
valně, adj. fre

h. si vedli
laetitia celebrabaturý;
guentes, multi.

hluchnouti, obsurdescěre.
hluchoněmý, nalurá surdus idemgue muťus.
hluchosť, -ota, surditas,

hluchý,a) pův. surdus;PD caplus;trochu h. surdaster; b) tp. = ja'ový
cassus NUT),tnanis: šteršlis (avena).

hluk, strepitus (urbis, armorum a po, lu
multus (zv). lidí »a ulici), z dunění fre
mitus; — křik conclamati:; bez h. sťne
strepitu n. tumullu ; silentio ; tacilus n. ča
cite, (tp. ——tichý, tiše gutetus, tranguil
lus; silenttio); hh. dělati, tr piti strepěre,
strepitum eděre ; freměre, tumultuart, (kři
kem) voeifeiari; tp mnoho b nadělati o
čem jactare algd, ejfuse laudare n. in
majus celebrare algd.

hlupák, co nadávka sťipes,
hmat, co smysl, luctus,
hmatati, contrectare, attrectare (algd); ma

n.bus pertentare (algd); ve toě h. eriare
in tenebris; huc illuc tre manibus prae

caudex, wruncus.

i penitus in terram aliguam in
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tentantem ; hmatnouti po čem manum ten
děre n. porrigěre ad algd.

hmota, materia n. materies; prvotní I. prin
cipilum; čmitta rerum.

hmotný, a) — tělesný, gen. corports (veres)
A, De corporeus ; t Ž gut cerni potest, gut in

sensus cadit, sensibus percipitur: duch
není h. mens ab omni mortali concretione
segregata est; někdy iepřekládá se zvlá
šte: h, zájmy n. zisk lucrum, gudeslus;
utilitas; h. potřeba indigentia, tmopta; b)
— nadělaný solidus.

hmoždíř, mortarium.
hmožditi se, s čím fatigart,

alga; torgučre se.
hmyz, ?nsectum.
hnát, 083 wvl. — stehní kosť hořejší femur,

dolejší crus.
hnáti, honiti, 1) trans.zz pů obi'i, aby 1ěco

88 hýbalo, a) o byt stech živých, zvl. o
dobytku agěre, compellěru (pecus.in sta
bulum, na pastvu pastum, též hominem n.
armenta prae n. ante se před sebou);
agitare algm in locum a!gm; Z pobáněti
incilare (eguum), stimulare (boves); h.
koně na koho eguum concitare, tneitare
in algm; h. koho, zvl. nepřítele persegut,
consectari hostes (usgue aď castra), pro
turbure hostes; b. koho před voud, v. „po
huati“; h. koho odkud expellčre, ejicčre
algm (ex urbe), pellěre algm (domo), kam
compellěre ihostes in urbem, ad castra);
tudíž tp.: h. koho k čemu onstare alcut,
ní.. 3 ompellěrealgm ad n. in a'gd n.
ut faciat algd; exoitare, incitare algm;
zvl. houiti venari (leporem), sectart (a
prum); b) h. věci neživé pellěre, impel

lěre, agěre, mověre olgd; propellě:e JEvem,, versare (rotam ; hnáti zhňra =%
chl- stavěi excitare (turrim a p); vítr
žene loď venčuy navem agiť u. impellit,
propelit, těž urget; loď ku břehu h. na
vem in Uiltusurgěre, ejicére; hnán býti
(proudem a p.) deferri; 2) intr. s)
huáti se, v. toto dole; b) bh,útokem, v.
„ůtok“; c) h. proti sobě n, na sebe con
currěre cum algo n. inter se; d) stron
žene arbor gemas agil; 3) h. se, a) —
běžeti, letéti a p. cursu effusoferri; conten
děre, (důr.) vuěre algo ; h. se za/kýim, po
čem, za čím persvegu:, insegui algm, a'gd,
cursu segui algd, na kobo contento cursu
petě e algm, koňmo eguo aďmisso incur
věre in algm; eguo admisso vehi, vůbeu
též instare alcui, preměre alam; h. Seme
čem po kom ferro petě e algm; b) tp. h.
se po čem sectari (voluptates) >?appetěre,
venari, captare algd; ©) o bezži:otných,
ferri; řeha žene se prudce amnis cilatus
fertur.

hned, adv.-1) o čase, 4) — bez prodlení

exerceri in re
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stalim; illoco, extemplo; e vestligio; con
festim, continuo ; ——bez okolků proťinus;
== nejblíže (o čase) proxime; někdy slo
vesem morart (když koně h. uepřicházeli
guum morarenlur jumenta; vzav h. světlo
Šel za ním non moratus tollit lumen et
segutur; rozkaz h. vykonati non morariimpertum);zvl.«)h.po..| sťatimex
n. pouze ex (h. po spánku se koupati
statim e somno lavari, h. po svém kon
sulatu ex consulatu) ; též sub (h. po listu
tom sub eas lteras), někdy primus (h. po
příchodu vojska primo adventu exercitus
nostri, primum ut advenit ; taktéž: h.
potom, h. nato non ita multo post; P) h.
z cesty (bez zotavení se) ex itinere; gy)
h. jak uť (n. guam, udi) primum; simul
ac (atgue); ©) ne hned non continuo (ne
jsem hb. zákeřníkem, když dýka držím
non continuo sum stcarius, si sicam habeo);
jinak: ne tak h. non temere (do Britanie
ne t. h. někdo přicbázel, vyjma kupce
Britamam non temere adibat gutsguam
praeter mercatores; e)h. — h. tum — tum;
nunc — nunc; nyní n, h. — b. zase nunc
— nunc; v. „pbrzo“; b) — již Jam; h.
tehdáž jam tum; jam tunc; 2) o místě:
h. vedie juxta, ležeti prozime adja
cěre; h. naproti € regione; h. za kým
jíti algm consegui; vestigiis ales instare.

hnědý, fuscus, (do modra) l'vidus.
hněsti, a) pův. na př. těsto depsěre, sub

igěre, — tlačiti preměre algd, — tlačením
bolest činiti určre (na př. střevíc bněte
calceusurit pedem); b) tp. trápiti pre
měre; morděre (animum); to mne hněte
ex ea re magnam molestiam capio; aegrz
id fero; id doleo; hněte ho svědomi con
scientid urgetur; v. též „hrýzti.“

hněv, tra, (důr.) tracundia; = nevole indi
gnatio; 7—popudlivosť stomachus; hně
vem se rozhorliti, kh. pohnouti, v.„róz
hněvati“, učinil to v h., a h. tra commo
tus (incénsus, elatus) fecit; s h.per tram,
irato animo (vultu), iratus; h. mire, po

mijí zra defervesetl. — )hněvati, kobo tratum facěre algm, iram 'alcui
mověre; h. se tralum esse, subcensčre (na
koho alcui; stomachari cum algo); bně
vají se na sebe tra orta esť n. tntercesstt
inter eo8; h. se nad Čím, o něco, na něco,
pro něco tniguo animo.n. aegre ferre algd ;
stomachari.

hněviv, v. „hněvivý.“
hněvivosť, iracundia ; stomachus; animus in

tram praeceps.
hněvivý, a) == popudlivý tracundus; prae

ceps in iram, promptus ad tram; b) —
hněvající se, «) o osobě tratus, (důr.) ira
incensus, flagrans, iracundia inflammatus;
b. býti v. „hněvati se“; $) o věci irae

1——;

hnědý — hnutí,

plenus (vultus), true (vultus); h. list li
terae minaces n. stomachostiores; adv. a)
tracunde; b) per iram, iralo ánimo (vultu);
h. snášeti aegre ferre alad.

hněvno, mi jest čeho, v. „hněvati se nad
čím.“

hnis, pus.
hnisati, hnisá (něco) pus exit n. projtuit (ex

ulcere).
hnisti, v. „hn“sti,“
hníti, puťrescěre.
hnízditi (se), nidum fingěre, constručre (in loco

algo); tp. — usazovati se (s příhanou)
trrepěre; sedem figěre (in loco algo).

hnízdo, ntiďus; h. dělati, v. předch.; na h.
seděti ndďum servare; h. vybrati aves im
plumes nido detrahěre.

hnojení, sťercoratio; obyč. však opíše se slov.
hnojiště, sterguilinum ; fimentum.
hnojiti, a) h. se, v. „hnisati“; b) h. pole

stercorare agrum; abs. zz hnůj na pole
dávati stercorationem facěre.

hnouti, hýbati, čím a) pův. mověre, (důr.)
commověre algd; (ku předu) promověre,
(s namálháním) moliri algd; rychle čím
hýbati concitare, agitare, exagitare algd;
b) tp. «) h. hoho k čemu, v. „pohnouti“;
hnut jsa čím moťus, permoťus, impulsus,
adductus (misericordia); dáti sebcuth.
movert, commovert; $) koněm hýbati fie
etěre eguum; x) hnouti vójskem n. 8 voj
skem, táborem castra mověre, promověre;
iter ingredi, k městu exercitum ad urbem
admověre n. adďucčre, a města coptas ex
urbe educěre; ex urbe exire; 2) h. se n.
sebou se movere n. commověre; moveri, 0
neživotnýcn často ferri; moře se hýbá
mare agitatur (vi ventorum) ; věc gama se
hýbá res ipsa a se movetur; neh. se guie
scěre, (vioěli, že se nepřítel nehýbe nehil
ab hostibus moveri viderunt); nemoci se
bou zni h. (0 nemocném) omnibus mem
bris caplum e-sej =. se od čeho ——uchý
liti se, v. toto; z | bh.se z dáti se na
cestu, ©)vůbec proficisci, abire; P) o voj
sku castra mověre, signa mověre (férre,
convellčre); těž exire (ex urbe); vzhledem
k vůdci, v. shora b) +).

hnůj, fimus; ste: cus.
hňup, stěpes, truncus.
hnusení, fastidium; nauseů ; o duševném bh.

taedium; sh. fastidiose; non sine nausea.
hnusiti, neosobně: hnusí ae mi něco res est

měht fastidio n taeďdio, taedeť me ret alcs,
fastidio algd.

hnusný, fastidium creans n. ajfferens; —
škaredý foedus, odiosus, teter; adv. foeďe,
četre.

hnuti, a) pův. močus, zřídka motto; — hý
bání agitatio, commotio; — chůze amdu
latio; h. nepfítele motus, pozorovati guae
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ab hostibus agantut cognoscěre; h. těla
moltus corporis, (u řečnika) Jactatio cor
poris; b) tp. a) hb.v zemi, lidu, moťus,
motus concursusgue ; tumultus, turbae; po
vstalo h. v lidu populi motus factus est;
P) h. mysli antm? motus, commotio, (důr.
= veliké h.) čnetřatio, conciťalio, pertur
batio.

hod, 1) od slovesa hoditi, a) ——hození jac
tus, conjectus; zvl. při hře: nejlepší h.
jactus venereus, nejhorší canis; b) tp. =
příbodnosť pou e v úsloví: v hod, a) —
v pravý čas tempore, tn tempore, ad tem
pus; opportune, apte, commode (acetďit);
přišlo velo.i vhod, že
res accidit, guod . „5 přicháziš právě
v hod peropportune venis; te ipsum cu
pio; tudíž 8) ——vděk: v hod komu co:
učiniti gratum facěre n. probare alcui
algd, též commodare alcut (algd); com
modo (reipublicae) facč:e algd; všem v
hod učiniti saťisfacčěre omnibus; je-li ti
to vhod s? placeť, si libeť; to je mi vhod|
hoc mihi gratum est, placet, probatur, ex
pedit; nevhod býti komu dopisem obsťre
pěre alcu? liťeris; 2) od slovesa hodovati,
obyč. pl. hody, = slavnost dies festus,
(svadební h. solemma nupliarum), — ho
sina convivium; epulae; svadební h. coena
nuptialis; h. připraviti, strojiti convivium
instručre, ornare, apparare, slaviti agěre.

hoden, v. „hodný.“
hodina, a) pův. hora; půl h. semihora; za

b. tn hora, (po) tři h. res horas bo.per
tres horas; v určitou bh.ad horam; kolik
jest hodin guota hora est? v šes'i hodi
nách, o šesté (h.) horá sexta; co h., kaž
dou hb.stngulis horis; půlnoční h, media
nox; on ani h. nespával nullo horae mo
mento ei contigit somnus; b) tp. a) —
jistý čas, momentum ; té b. momento; sta
tim, continuo; h. smrti hora suprema, tem
pus morlis, v. též „hodinka“ ; v poslední
h. smrti etremo spiitu, in psa morte; od
té h. inde ab hoc temporis momento; na
hodinu (— správně) aceurate; diligenter,
ad tempus; v dobrou h. če čempore; £)
h. učení schola; c) Pl hodiny, co stroj,
horologium; h. vodní clepsydra. ,

hodinka, Rorae momentum; paululum tempo
Tis; tp. posledví b. Aora suprema, bije
mors appropinguat; kh. se bráti aňimam
agěre; v. též „hodina“ b) a).

hoditi v. „bázeii.“
hodlati, 7m míti úmysl cogitare, velle, in ani

mo haběre n. míht est algd (algd facěre);
též parare (algd facčěre); hodlám statui
constitu? n. im eo est ut (algd faciam);
často opisnou konjugací (hodlaje na město
udeřiti urbem oppugnaturus, odejiti ab
Wurus,profecturus); bodlalj em cestu na

. opporlunisstma

stoupiii parabam proficisct n. profecturua
e*em, dfter comparabam; hodlali město
dobýti dn eo erat uč urbs caperetlur; též
agi: „hlašoval, že hodlají most strhnouti
nunciavit, id agi, ut pons dtesolveretur,

hodnosť, hodnota, a) ——cena preltum; b) —
zásluha dignitas; meritum; dle h. pro
digmtate, pro merito, n. pouze merito; c)
— důstojenství, v. toto.

hodnověrnosť, jfides; gravitas (v. násl.); h.
historická fiďdes historiae.

hodnověrný, fide dignus, o svědku locuples,
o zpravodaji, spisovateli a p. gravis; adv,
cum fide; h. vypisovati něco (0 dějepisci)
ad rerum n. historiae fidem algd narrare
a p.3 v. těž „historický“

hodný, hoden, 1; = hcedicí se, spů:obný, a)
h. k čemu aplus u. idoneus ad algd, utilis
n. bonus alcui ret n. ad algd; místo h.
k čemu locus aď algd opportunus atgue
idoneus, k rozbití stanů locus castris ido
neus; podobně: vidí mi se věc nehodná
na muže moudrčho Jnfra dignitatem viri
saptentis posttum videtur; tudiž b) absol.
a) — veliký, valný magnus, amplus; h.
kořist praeda larga, optima; hb. znalec
perifissimus, intelligentisstmus; h. piják
homo multi vini; dá'i koma h.důtku gra
viter objurgare algm; b.chvíli aliguantum
temporis; urazil h. kos cesty altguantum
viae processil, progressus est; fB)— řá
dný, v ohledu mravném bonus, probus
(vir); tak h. též fantus; x) -— slušný,
náležitý aeguus; debitus, meritus; hodno
jest aeguum (par) esť 8 akk. a inf;
též verum, jus, fas esť 8 akk. a inf.;
2) h. čeho dignus (neh. tndignus) re alga
n. celou větou s gu: a konj., jako když
následuje „aby“ n. inf. (jest h. lásky u.
milování n aby hyl milován dignus est
gut ametur; víry h. fide dignus; dignus
cut credaťur; nejsi h. mé pomoci tndignus
es cu? auxt'ium feram; h. aby svétu vládl
ommum gentium imperio dignus; mám jej
za h, svých dítek mu svěřit: dignum eum
habeo, cut liberos meos committam); někdy
stává v lat. gerundiv. n. adj. na -dila
(důtky h. viťuperandus, vitťuperabilis n.
vituperatione dignus ; chvály h, laudabilis,
loude dignus, laudandus; podívání b.

, spectandus, visendus; dignus gut specte
tur; podivení h. adměrabilis, admirandus,
politování h. miserandus, miserabilis atd.) ;
úvahy b. considerandus; pozoru h. nota
bis; h. čeho, též merére (praemtia, lau
dem, těž s násl. ut); za hodno sobě měl
jsem něco pséti algď miht scribendum
pulavi; to není mne hodno hoc non esť
digmlatis meae, infra me est; míti něco
za neh. rebe algd infra se positum du
cěre, alienum a dtynitate sua pulare, non
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dignari (facěre algd); adv. 1) b) a) —
notně bene, (et) naviťer; zz velice ettam
atgue etiam (gauděre), — velmi admo
dum; x) aegue, jusle; merito; 2) digne.

hodování, convivium, (hř:notné) comissatio.
hodovati, convivari, epulari, convivium agěre;

coenare.
hodovní, h. síň coenatio.
hodovník, conviva.
hoch, pusr, adolescens.
hofmistr, nejvyšší b. (n dvora) oficiorum

magister.
hojemství, v. „lhůta.“
hojení, v. „léčení.“
hojiti, v. „léčiti“; h. se na čem ďumnum n.

detrimenlum sarcire, damnum compensare
re alga.

hojnost, copia; ubertas, abundantia; v h.
abundanter, v h. n. hb. ceho míti abua
dare re a/ga, všeho n. ve všenu h. míi
cireumflučre omnibus copits algue in omni
um rerum abundantia vivěre; h.dáti ejffa
tim dare.

hojný, a) abs. — valný copiosus; largus;
uber (fructus); častý freguens, creber ;
h dary munera locupletia, ampla; h. ko
řisť praeda optma; m. odměna praem.um
omplun megnum: h.strava vtctus libera
lior; b) h nač abundans u. uber 16 alga;
adv. large, copiose, abunde, — štědřa lide
rahter; h. míti čeho abundare re alga,
v. „hojuost“: h
et augeri re alga, v. Voj. Ru". $. 50.,
pozn. 1.; je-li „h.“ — valaě stává adj.:
h. jich leželo plurtmi jacebaně.

holdovati, komu fiďdemobstringěre alcui, algm
regem consalutare; b. kobo z č.ho n čím
imperare alcui (tributum, commeatum).

holeň, čibia; crus.
holič, čonsor.
holička, pl. holičky, zvl. v úsloví: býti na

h. in angustiis esse, nechati koho na b.
deatitučre algm.

holina, T glabretum.
holírna, 1 lonstrina ; taberna tonsorts.
holiti londěre (barbam alceui), raděre (g-nas

a'cut) ; dáti se h. tondert, barbam ponsre;
bradu neholiti alěre barbam.

holka, puella, dorostlá virgo; služebná h.
ancil'a.

holobradý, imberbis.
holohlavý, calvus.
holomek. — dráb apparitor.
holota, faex populi, honiines perdili.
holub, columba, divoký palumdes.
holubnik, co'umbartum.
holý, a) — bez pokryvky: z- lysý calvus

(b. místo na hlavě calvittum), — oblezlý
glaber; — bez listí nudus foliis, — bez
+tromů apertus, nudus; h. hlava, a) =
bez vlasů calviltum; fB) — nepřikrytá:

———=

nadán býti čim ornart

hodování — hořá.

s h. hlavou jiti capite aperto tre; b) —
pouhý, samý merus, purus; ——prázdný
nama; l. jméno nudum nomen; h. voda
agua pura; h. slova 000“3 inanee, h. řeč
vanitas; h. nesmysl čneptiae; to jest h.
lež haec mera mendac'a sunt, h. pravda
hoc verisstmum esť, mluvím h. pravdu
nihil dico, nist vera; h. rukama (se brá
niti) znermis, Sh. rukama (přijíti) stne
muneren. nana; sh. zbraní gladio stricto.

homole, conus, :
hon, 1) z= honění (zvěře) venatio, venatus;

často slovesem: na h. jiti venatum tre,
na h. býti venari; 2) Z hnání ae, běh,
zvl. „honem“ propere, fes'inanter, raptim
(vojsko honem sebrans erercitus tumul
tuavtus); honem něco učiniti accelerare
algd; h. jíti currčre, vo'are; honem! eja!
cito! 3) ——dé!lná míra stadium; za dvoje
n. (da'eko, tn longitudinem duorum stadi
orum.

honba, a) — hon, v. toto, dodej: h. miiov
ník venandi studiosus, venalioni8 amans;
b) tp. zvěř ulovená venaho capta,
živiti se honbou venando ali.

honební, h. právo Jus venanďi; hh. obvod
regio tn gua venandi jus alcui est.

honěný, a) pův., v. „houiti“; b) tp.h. v čem
versatus in re algu, gnarus n. perilus ra
alcs, velmi h. býti erxercilalisstmum esse
in re alga.

honicí, h. pes canis venatic
honitba, jus venandi.
honiti, v. „hná i.“
honositi se, jac/are se, ostendare se, insolen

lius se gerěre, čím jactare algd; gloriart
re alga (též de divitiis, in re alga, še
algd fecisse).

honosivost, ostentatio.honosivý,gloriosus;ad| gloriose.
honošení se, gloriatio, j :ctalio.
hora, mons, menší collis, cíivus; tudíž a)

pl. hory, «) — pohoří montes; regio mon
tuosa; fB) — do'y, báně metallum; v.
„důl.“; b) adv. úslo 1: ©) na horu zz
vzhůru sursum, alverso monte (u slovesa
dostačí často předslovce e n sub, u suba“.
však adj. adversus: na h. jsti escenděre,
in adversum subire, jeti evehi, hleděti su
spicěre, v. „vzhůru“); až na h. usgue ad
summum; na h. a dolů sursum el deor
sum; P) s bor., s hůry, s hora deorsum,
desuper, e loco superiore; 8 hora (ve spisu.
— ua boře) supra; s hůry až dolů a
summo ad imum; s hůry = s nebe, od
b-ha divinitus: 3) ta hoř» supa, též ve
spisu; c) př.s.o i a rčsní: a) býti přes
hory a doly aufugisse, e conspectu abisše ;
P) bory a doly komu slibovati pollicert
mnles aurens n. auri, též maria mon
tesgue.

——



horák — hospoda.

horák, horal, homo montanus.
horem, a) 7 na hoře supra, in summo; b)

rčení: h. pádem, přelož adj. praeceps, (h.
pádem utikati praecipitem fugěre, praecipiti
fuga abire), též guam celerrime.

horko, aestus; fervor, ardor; sluneční bh.
solis ardor; calores; za horka dn aestu
Jiagranti; tp. « horka nakvašený (homo)
fervidioris animi; v. nášl.

horkokrevný, ardens, acer; fervens.
horkosť, ardor, zvl. vimniční h. aestus fe

brisgue.
horký, caliďus, (důr.) fervidus, fervens; h.

býti calére; hh,krev tp. animus ferieňs,
ingenium fervidum, 0 člověku: homo fer
vidi ingenii n. feřvidioria aninu.

horlení, v. „horlivost“
horliti, 4) h. na koho, nad čím, proti čemu,

acerbius inveht in algm u. algd; b) h. pro
něco acři studio defenděre (petěre) algd,
velice čncensum esse n. flagřrare, arděre
studio ret alcs, omne studium suum ad
rem alguam conferře; c) h. na koho,
s kým, a) v. „žehráti“; f) h.skýmo
přednosť v čem certaře cum algo de re úlga.

horlivec, * gui magno rei ales studio inčensůs
est; acerrimus ret alcs defensor, auctor
a p.

horlivost, a) ——horoucnosť mysli, studium
(oč n. v čem re? alcs), důr. studium inci
datum n. ardens; s h. — horlivě, v. toto;
b) — nevole čra, indignatio; c) ——řevni
vosť, v, toto.

horlivý, 4) ——usilující, vroucí, o osobě stu
diosus, acer (h. stoupence něčí stuďdiosis
simus ales; velmi h. hajitel osobý tvé
acerrimus lui defensor); o žádostech a p.
vehemene, acer, ardens, fiagrans (deside
rtum, studium, cupiditas); b) m hněvivý,
v. toto; c) 7—řevnivý, v. toto; adv. sťu
diose, acriter; vehementer; h. mluviti, a
Ps; V. phorliti.“

hornatosť, opiš adj. násl.
hornatý, montuosus n. montosus; asper; h.

krajina regio montuosa, laga aspera; mon
les, saltus. L

horní, a) k hoře, k horám náležící montanus
(oppidum, h. lid homines montani); h.
pevnost castellum in monte posttum; b) —
hořejší superior (pars, latus); h. díl mě
sta, b. město supertores urbis partes; h.
čásť těla pars corporis superior.

hornictví, * opéra metallorum n. pouze me
talla; zanášeti se h. operam dare metal
Ns, colěre metalla.

horník, * homo in metallis occupatus.
horoucí, fervens, fervidus (agua); tp. ardens,

vehemens n. vehementissimus (amor); adv.
ardenter; h. milovati koho arděre amore
alcs; h. tonžiti po čem jffagrare desiderio
ret ales.

Rrof.Novotný: Česko-latinský slovník.
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horoucnosť,ardor, inflammatio animi; mirum
rei alcs studium; v. též „horlivost“ a),

horování, v. předch.
horovati, oč miro rei ales amore flagrare,

mirum in modum algd admirart,
horský, v. „horní“ a).
horstvo, montes. perpetut (n. continu?).
horšení se, indignatio, ira.
horšiti, a) h. něco =- horším činiti deteri

orem facčre, corrumpěre rem alguam; b)
h. koho offenděre algm; 2) h. se, a) pův.
pejorem n. deleriorem fieri, in pejus mu
tari; o zlu, nemoci a p. tngravescěre; b)
h. se na kom n. na čem, nadkým n.nad
čím ——hněvati se črasct aleut; stomachart,
indignari (algd na čem); aegre, inďigne
ferre algd; h. se na čem 72 pohoršení
bráii nad čím ojfenděre in alga re, fasti
dire algd n. in alga ře.

hořaviny, res guae sunt ad incendia; ali
menta ignis; maleria facilis ad exarde
scendum.

hořavý, facilis ad ewardescendum ; igní con
cipiendo aplus; guod arděre polest; h,
látky, v. předch.

hořčice, sinapi n. sinapis.
hoře, aegritudo, maeror, dolor, nad ztrátou

miláčka luctus; k mému velikému h. cum
magno meo dolore; h. miti maerčěre, (důr.)
maerore confici n. "in maerore jacére.

hořečka, v. „zimnice,“
hořejší, v. „horní“ b).
hořekování,"Tamentatio, ejulatio ; deplorátiu.
hořekovati, lamentari, ejulari, nad čím, nač

, čamentari, deplorare algd; hlas hořeku
jící vox miserabilis.

hořelec, bustum. me
hoření, — hořejší, v. toto,
hořeni, ardor; obyč. však opiše se slov.

násl.,
hořeti, arděre, (důr.) flagrare, defiagrare,

conjlagraře (taktéž tp. hněvem n. od h.
atd. h. arděre, fiagrare, incensum esse 178,
cupiditate, amore úlcs; tváře, oči mu hoří
genae, oculh ardent, fiagrant); neosobně:
hoří žncendtum ortum est; dřívínechce h.
lgnum fiammam non conciptt.

hořici, pův. i tp. ardens, flagrans.
hořkavý, subamarus.
hořkosť, a) pův. $+amaritudo; b) tp. acer

bitas; 7—hněv čra, iracunda.
hořký, a) pův. amarus; b) tp. acerbus (mors),

amarus; h. slzy prolévati uberes lagrimas
profunděre, effusissime jflěre; adv. a) ama

re; b) acerbe, graviter.hořlavý, v. „hořavý.“
hor:(sda, (co zájezdný dům) deversortum ;

jizba, kde se nalévá, krčma) caupona,
tadíž vůbec z- ubytování hospitium; h.
dáti komu Aospitio accipěre n. excipěre
algm, hospitium alcuď"Přižočre, domum

Ó
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suam recipěre algm; hospodon býti u koho
esse in hospitio apud algm, hospitio alcs
uti; hospodou míti koho u sebe hospitium
alcui praeběre; na h. vjíti ke komu de
vertěre ad algm n.n villam, domumales.

hospodárnosť, diligentia; — šetrnost porsi
monia.

hospodárný, v „„hospod-řs ký.“ ,
hospodář, A) I- pán dominus; b) — pán

domu, v=hledem k čeládce herus, krodině
pater familias; vuhledem k hostům ho
spes; convivator; 7— majetník dominůs,
possessor; ©) zz rolnictví spravající, hb.polníagricola;| eolonus,homorusticus;h.
býti ret rusticae operam dare; d) vůbec
— domácnosť a jmění řídící: dobrý bh.
homo ad rem attentus, diligens; býti do
brý h. attentum esse ad rem, ret famil
aris rationem haběre, nebýti rem famili
arem negligěre; e) 7—správce cizího ho
spodářství, šafář dispensator; gui rem fa
mliarem alcs administrat.

hospodaření, cura ret familiaris; ost. v. slo
veso.

hospodářik, -íček, -= skřítek ar.
hospodařiti, a) 7m domácnosť vésti rem fa

miliarem admtinistrare, res domesticas tu
eri, curare; dobře h. bene rem gerěre,
špatně rem famiharem negligěre, rem male
gerěre; tp. zle h. = si počínati res fur
bare et miscěre; saevire; b) — býti ho
spodářem polním re: rusticae operam dare.

hospodářský, a) o věcech ——k hospodářství
patřící ad rem ruslicam pertinens, rusti
cus (aedificium); h. záležitost res dome
stica; b) o osobách ——hospodárný dili
gens, attentus ad rem, — šetrný parcus;
adv. b) diligenter, atlente; parce.

hospodářství, a) 7 správa domu aďmini
stratio n. cura ret domesticae n. famili
args; dobré h. diligentia, parsimonia, Špa
tné negligentia rei familiaris ; h. vésti res
domesticaa adminestrare, ret famihari
praeesse; úsloví: to je pěknéh.l egregiae
turbae! b) ——souhrn domácích prací a
záležitosti res famaliaris; res domeslicae
et familiares; ©) -— h. polní res rusťica;
agricultura, aratio.

hospodin, domtnus.
hospodská, deversorit domina n. magistra.
hospodský, caupo; deversoru dominus;

býti cauponam haběre, exercére.
hospodyně, vzhledem k celé domácnosti ma

terfaamlias, k hostům hospita; dobrá h.
mulier altenta ad rem, Špatná multer ne
gligensret familiaris, býti dobrou, špatnou

v. „hospodář“, d).
host, hospes, v hospodě deversor, u stolu

conviva, denní certus conviva; hosti aváti
vocare n. invocare algm ad coenam, býti
hb.u koho apudď algm deversari, esse in

h.

£f

hospodárnost — housti.

hospitio apuď alom, (u stolu) coenare
apud algm; k hostem přívětivý hospita
lis3 zah. přijmouti koho algm hospitio
excipěre, algm tnvitare tecto ac domo;
přijíti hostem v dům něčí devertěre ad
algm in hospittum.

hostimil, věr hospitals.
hostina, convivium; epulae; h. vystrojiti con

vivtum instručre, ornare, apparare; na h.
Jiti coenatum n. ad coenam, convivtum ire;
h. dávati convivtum agěre.

hostinec, v. „hospoda.“
hostinnosť, hospitalitas; liberalitas.
hostinný, hospitalis ; (rád častujíví) Čiberalis;

adv. hospitaliter; lberaliter.
hostinský, hospitals (cubiculum, lectus); h.

právo Jus hospitii ; h., co subst.. v. „hospodský.“
hostinství, v. „hostinnosf.“
hostitel, convivator; dominus epuli.
hostiti, koho hosptitio excipěre algm, — ča

stovati convivio excipěre algm; h. seu
koho esse tn hospitio apud algm; h. se
koho voluntatem alcs sibi alienare,

hošík, puerulus; pusio.
hotov, v. „hotový.“
hotoviti, v. „strojiti.“
hotovosť, a) ——připravenost animus prom

ptus n. paratus; b) ——hotové peníze pe
cuma praesens n. numerata, numi prae
sentes; míti na h. peníze numos numera
tos haběre, mnoho in suis numis multis
versari; c) h. veřejná, vojenská aď de
fendendam rempublicam populi universt
donvocatto ; hh. veřejaou naříditi cunctos
cives aď arma convocare; v h. býti ar
matum, instructum, paralum esse.

hotový, a) — připravený paratus; promptus,
expeditus, instruclus (k čemu aď algd,
na př. ad navigandum, ad facinus); h.
k boji, též ad „pugnam paralus; manu
promptus; h. něco učiniti paratus algd
facěre; b) z dokončený absolutus, per
fectus; (býti h. sčím algď confecisse, ab
solvissé; jsem hotov ——domluvil jsem
dix); Z pravý germanus; h. blázen stul
tisstma persona; h. lež merum mendaci
um; ©) h. peníze, v. „hotovost“ b), dodej:
koupiti za h (penize) něco práesenti pe
cunta n. praesentibus numis algd eměre,
hotovými (penězi) platiti praesenti pecunia
n. numeralo solvěrej pecuniam repraesen
tore.

houba, fungus, k utíráví spongia.
houf, v. „zástup, množství, hromada“ a p.
houpati, agitare algdď.
housenka, eruca.
housle, * všolina.
housti, caněre (fidibus, * violina); dobře h,

scite caněre.



houšť — hráti.

houšť, -i, asi locus arboribus et rubis senli
busgue obsitus; též pouze virgultum n.
silva densa.

houževný, lentus; tp. 7—skrbný tenax, nimi
um parcus,

hovadi, v. „dobytčí.“
hovado, destia; bellua; 7—dobytče domácí

pecus (uďts); pracné h. Jumentum; sou
marská h. vmpedimenta (orum).

hovadský, gen. destiarum n. belluarum; to
je h. hoc belluarum est; adv. bestiarum
more, pecudum ritu.

hovadství, opiš adj. předch.; žíti ve stavu
h. bestiarum more, pecudum rilu vivěre.

hovění, zndulgentia; h. si gutes, reguies, re
sptratio.

hověti, $) ——šetřiti: hh. si n. tělu svému
corpus, cutem curare, (vojini hovějí sobě
n. údům, kostem mililes corpora curant);
h. zdraví svému valeludiní servire ; h. komu
conformare se ad voluntatem alcs; morem
gerčre alcut; h. si v čem fru? (vita otiosa);
podobně: času h. lemporibus servire; ce
děre tempori; žádostem h. cupiditatibus
servire, chuti své gulae indulgěre; b) —
ztrpění míti veniam dare, ignoscčrealcui;
morem gerčre alcui; h.dložníKovi debitori
indulgěre.

hovězí, h. maso caro bubula; h. dobytek
pecus bubulum, boves.

hovor, -ořiti, v. „rozmluva, rozmlouvati.“
hra, 1) — hudba, v. toto; 2) — kratochvilná

zábava, a) vůbec luďus (objektivně), lusus
(subj., co stav hrajícího); tudiž «) h. na
míč n. v míč pilae lusio n. pouze pila;
P) dětinná b. ludus puerorum; x) h. v
kostky ludus čalarius; alea; O) h. v di
vadle spectaculum; tudíž: bry (slavnostní),
u Římanů luďi, co dary, lidu vystrojené
munera; tp. učiním to jako ze hry illud
facčre ludus est; jako ze hry všechno
odbývá omnta et pro luďo sunt; b) hb.,
kde pouze náhoda rozhoduje alea; tp.
dáti něco ve h. in disertmen ojferre algd;
pokaziti komu hru čurbare rationes alcs;
c) h. vslovích, $+annominatio, v pl. logt;
d) — žert jocus, luďus.

hrabati, nohama pedibus solum raděre n.
strepilum eděre; h. se v čem foděre, eru
čre (terram) ; tp. scrutari algdď.

hrabě, + comes.
hráč, lusor; kdo ze zisku zabývá se hrou,

zvl. odvážnou aleator; náruživý h. býti
vehementer indulgěre aleae.

hračka, a) malá hra luďus, luďicrum; tudíž
tp. -= lehká věc ludus; to je pro mne h.
dlud facěre ludus est; všechno je mu h.
omnia či pro ludo sunt; to není h. hoc
est aliguid, hoc non leve est; b) ——čím
se hraje, vl. pl, hračky crepundta (orum);
oblectamenta; tp. — maličkosti nugae,
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inepliae; (pro vyražení) oblectamenta; de
liciae; obrazně: býti h, v rukou cizích
alteni arbitrů esse, komu luďibrio esse
alcut.

hrad, arx; castellum; královský h. domus
regia.

hradba, == čím co obrazeno jest sepes; pro
ocbranu munimentum n. muntiio, TZ násep
agger, ——kolí vallum ; zevnitřní h. pro
pugnaculum; bradby muntmenla, muniti
ones, opera, h. městské moenia.

hraditi, něco sepire, conseptre, septo circum
dare algd.

hradní, ger. arcis; co subst, * arcis praefectus.
hrách, + pisum; cicer.
hrana, ——kraj margo, — úhel! angulus.
hranatý, angulos habens; angulatus; tp. tm

politus; rusťticus.
hrani, opiš slovesem: spůsob h. genus lu

dendi; místo kh. locus, guo puerč ludendi
causa conventuní.

hranice, a) — hromada dříví acervus ligno
rum; strues lignorum; h. dříví, na níž se
něco spáliti má rogus; b) — meze, a)
pův. jfints, obyč. pl. fines, umělé, kame
ním A p. naznačené čerminus, co čára
limes; h. vytknouti čemu lermťnare algd;
Rhon činí h. mezi Sekvany a Haelvety
Rhodanus Seguanos ab Helvetiis dividit;
h. říše tvořiti tmpertum definire; přes h.
přejíti transtre fines; za h. jíti peregre
abirej R) tp. V. „mezé.“ |

hraničiti, se zemí nějakou finitimum n. vici
num esse terrae alcui, adjacére terrae n.
ad ggrram;pozemky jeho hraničí s Tibe
rou“Andi ejus Tiberim tangunt.

hraničný, conjinis (ager), in confinio positus
(arbor, castellum), in confinio situs (locus,
urbs); h. čára limes; h. řeka * flumen
guod duas lerras dividit.

hráti, 1) na hudebním násíroji caněre (na
citaru fidibus, na fétě čibid); cantare; 2)
— kratochviliti, hru h., h. si, luděre (pueri
ludunt, pisces in egua ludunt); v. „zahrá
vati“; zvl. a) (na) míč h. luděre pila; b)
(v) kostky h. ťalis luděre, talos jacěre;
alea luděre; c) divadlo h. fabulam agěre,
úlohu partes agěre, personam sustiněre ;
tudíž tp. b. (si) nač ——dělati se simulare
(na nemocného b. stmulare se aegrotare) ;
h. (si) na pána sumptuostus insolentiusgue
se jactare, (=Z panovati) dominart, na
přísného ajfectare censorium supercilum,
na učence se doctum videri velle; d) tp.

h. s čím n curare, pro miilo haběrealad ; v. též“hračka“ ; a); b. s kým —
zahrávati ludibrio haběre algm; e) o hrdlo
h. viřam suam in diserimen ojférre, de
vita dimicare; hraje se tu o tvou hlavu
agitur vila tua; de vila in dáserimen v0
caris.
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hravý, jocosus; adv. — bez namáhání per
ludum, facile, sine ulla contentione,

hráz, agger; moles; h. proti návalu vody
agger (moles) fluchibus oppositus (o0ppo
sta).

hrb, g+bba.
hrbatý, gibber.
hrbol, duber; 7—pahrbek tumulus; collis; h.

na štítu umbo.
hrčeti, strepěre, -— brkem téci, o potoku a

p. leni murmure delabi n. flučre ; susur
rare.

hrdelní, tp. o hrdlo n. o život jednající ca
pitalis n. gen. capitis; h. právo juďdicium
publicum, judicium oapilis; u h. práva
žalovati koho capitis algm accusare, ju
dicio capitis algm arcessěre; h. pře causa
capitis n. publica, res capilas; h. soudce
guaestor parricidii, judex rei capitalis; h.
trest poena capitis; suppliictum.

hrdina, vír bello fortis, (veliký h.) vir for
tissimus ; co n. jako h., v. „hrdinsky.“

hrdinský, a) o osobě fortisstmus (vir, mulier,
juvenes mládež) ; invictus; b) o věci fortis
n. dnvictus (animus, manus), viro forti
dignus (mors); ——o hrdinech jednající
epicus (poema); b. čin facinus magnum ;
res praeclare (et fortiter) gesta; důr. též
incredibile (dtivinum) factum; b, síla vires
dnvictae, 7—udatnosťt virtus summa; poh.
odporu postguam fortisstme n. animo in
victo se defenderunt; adv. fortissime, ant
mo forti; ut virum forlem decet; h. zemříti
in proelio fortiter pugnaniem caděre; h.
si počínati res praeclare gerěre.

hrdinství, ——brdinská mysl, animus fortis
et invictus ; — hrdinský čin, v, „hrdinský“ ;
zkoušku h. provésti virtulis opus eděre.

hrdliti, koho, tp. — sažovati vexare algm,
oč n. h. se 8 kým oč contenděre algd ad
algo, instare alcu. de re; h. se s kým
rixari cum algo, těž luctari.

hrdlo, jugulum; fauces; co průdušnice a jí
cen (u člověka) gula, (u člověka 1 u zví
řete) gultur; ——krk collum (řetěz „na h.
si pověsiti čorguem circumdare collo suo);
h. podřezati komu jugulare algm, jugulum
alcui perfoděre, secare aleui collum, subě
secare fauces, dáti si h. podříznouti Ju
gulum dare n. ojferre; zvl. a) k nazna
čení hřmotného hlasu: dobré bh.miti tn
clamándo robustum esse; křičí z plna h.
n. co h. má altum clamorem tolht; b) v
h. se banbiti pudore confict; člověk se
musí vh. hanbiti n. styděti pudeť deorum
hominumgue; v h. lháti mera mendacia
funděre; impudenter mentiri; c) na h.
ležeti komu tn cervicibus alcs n. supra
caput alcut esse; poslati komu co na h.
tmmittěre alcui algd; d) — život caput,
vita; hrdlem zaplatiti capite n. morte lučre

hravý — hrob.

algd, na h. trestati koho capitis suppltcio
affscčěrealgm; hrdla odsouditi koho dam
nare algm captte n. capitis; hrdla se od
vážiti, o h. hráti, h. nasaditi vitam suam
in diserimen ojferre, de vita dimicare; pod
b. n. pod ztracením h. něco zapověděti
morte proposita algd vetare; capite san
cire si guis ete.; propadl hrdlo 'poená ca
mitis dignus est; někomu na h. státi ju
dicio capitis algm arcessčre; o h. připra
viti koho necare, conficére algm, sebe vim
ajfferrevitae suae; brániti se do těch hrdel
impendio omnis sanguinis se defenděre ;
při h. zůstati salvum n. incolumen abtre,
evaděre, zachovati zanechati condonare
alcui vitam.

hrdlovati, v. „brdliti.“
hrdomyslnosť, -ný, v. násl.
hrdosť, superbia n. antmus superbus, (důr.)

animus inflatus u. insolens, insolentia; h.
v chování se fastus, — veliká důvěra ve
svésily confidentia; ferocia; — osobivost
arrogantia ; národní h. nmia (odůvodněná
justa) gentis suae admiratio.

hrdý, a) pův. o osobě, a) = hrdomyslný,
pyšný superbus, — vysokomyslný n80
lens, Z nadutý onflatus, tumidus, TZ ve
lice v sebe důvěřujíci confidens; ferox;
— druhým opovrhující fastiďtosus ; h. býti
superbire, alios prae se contemněre, nač
superbire, gloriari re alga; h. se státi
magnam arrogantiam, magnos stbi spiritus
suměre ; insolenter se ejferre; bohatství
činí člověka h. dtvěttae faciunt animos; B)
= upejpavý, zvl. o ženštinách saeva,
difficilis; b) tp. — velkolepý magnificus,
splendidus; adv. superbe; insolenter; h.
si vésti superbire; hh.si vykračovalti ma
gmfice inceděre.

hrk, v úsloví: b. téci fumints instar flučre,
krev h. se valila plurimus (tbi) erat san
gu18.

hrnčíř, figulus.
hrnčířský, Jfiglinus (opus); hb. nádobí vasa

Jichha.
hrnec, olla; přísl. čím h. navře, tím střep

zapáchá guo semel est imbuta recens, ser
vabit odorem testa diu.

hrnouti se, a) — téci valně ffučre, ferri,
z čeho projlučre (ab oculis), effundi n. se
effunděre; o slovech ručre; b) tp. olidech:
currěre (in forum), coňcurrěre (ad locum
alam), trruěre (in locumalgm), volare algo;
odkud excurrěre, ejffundi ex doco algo; h,
se na koho črručre in algm.

hrob, a) pův. sepulerum; Z rov tumulus;
k h. résti koho efferre algm, k h. dopro
voditi koho exseguias funeris alcs prose
gui; do h. položiti koho corpus alcs se
pulero inferre; řeč u h. oratio (co chva
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lořeč laudatio) funebris; b) tp. — smrť
mors, dies supremus; až do h. usgue ad
mortem, ad vilae finem; nad samým h.
státi, jednou nohou v bh.býti mort? vici
num esse; mors alcui tmminet; nad samým
již b. vzvolal moriens n. moribundus evo
cavit; do h. sprovoditi koho causam mor
be ales esse.

hrobka, sepulerum, monumentum sepuleri.
hrobový, h. kámen cippus; h. nápis elogium

(sepulert n. monumenti), titulus sepulcra
lis 3 tp. h. ticho silentium altissimum.

hrom, tonitrus (us), tonřtruum ; — blesk ful
men; hromem omráčen fulmine tacťus,
dctus; attonitus; hh. bije do věží turres
fulmine perenituntur 3 h. udeřil, uhodil
ulgd de coe*o tactum est, několikráte mul
tee res de coela !aclae sunt.

hromada, 1) pův.
dobře složených s/wes, h. navršená cu
mulus; h. lidí muliřtscdu, caterva, agmem,
= směsice turba, někdy mulí? (jest jich
h. multi sunt); zvl. v úsloví, dílem tp.:
a) po hromadě, una, eodem loco; simul;
po h. býti una esse, in unum locum con
venisse; po h., n. vóh. držeti continěre
(coptas), se (o osobách) non disceďěre, (o
věcech) cohaerčre, čím contineri re alga;
boj se v h. srazí concurritur ; myšlenky
míti po h. ammo adesse, atlenděre; we
miti všech po h. non sanum n. non sana
mente esse; b) na hromaduklásti, dávati
coacervare, cumulare; in unum conjicěreé
algd, na h. snés'i n unum conferre algd;
na b. padnouti corručre; c) do h., a) —
v hromadu, na jedno místo n unum locum
(convanire, conferre algd); fB)— pospolu
conjuncte n. conjunctém; všichni do h. aď
unum omnes; universi, cunti; stnguli uni
verstiguej; my do h. nos conjuncti; x) do
h. děiati, o počtu — obnášeti, v. toto;
2) ——shromáždění lidu n. údů z% jistým
účelem coelus, conventus, za příčinou hla
sování a rozhodování comiha, v záležito
stech veřejných concio, (též conciltum),
k úradě consilium; h. svolati ad conct
onem convocare algm.

hromadění, coacervatio.
hsomaditi, a) pův. coacervare, cumulara algd;

b) tp. adděre (scelus scelert), cumulare
(mala mala, mrtvolu na mrtvolu altud
super aliuď funus); bohatství h. divitias

s exaggerare; 2) h. se, o bytostech živých
congregari, conflučre, o věcech cumulari,
augeri, crescěre; neštěstí se hromadí ma
lum malo additur.

hromádka, exiguus nujnerus,
hromadný, v. „valný.“
hromobití, čonitrua et fulmina ; v. „bouře.“
hromový, h. ráná zclus fulmant8; fulmen ; h.

hlas voz lonana.

—
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hrot, a) ——Železcestřely, kopí a p. etwspis
(hastae), mucro (gladi) ; by — dřevce, v.
toto,

hrouda, gleba.
hrozba, — hrození minatio, comměnatio; —

brozebná slova minae.
hrozebný, minax; adv. minaciier ; V. „hro

zíci“ a předch.
hrozen, uva.
hrozící, minaď; minitans, mintabundus; —

nastávající čmminens,
hroziti, a) pův. minari n. miniturt (alcuš

mortem a p. smrti, avšak glaďio mečem) ;
— znepokojovati (nepřátelsky) tnfeslare
alagd; hrozí odejíti, že odejde minatur se
abiturum; o věcech též viďert: důmhrózi
spadnutím domuscollapsura viďetur; kte
rým bořící se dům zasypáním hrozil rutná
guos videbatur oppressura; b) — nastá
vati tmpenděre, instare, tmmtněre (alcut);
2) h. se čeho horrěre, horrescěre, perhor
rescčre algd.

hrozivý, v. „brozebný.“
hroznatý, uvis abundans.
hrozný, a) ——strašný horribilis, terribilis ;

býti komu hi.alcu? terror? esse; b) = ná
ramný čmmanis, ingens; adv. 4) horren
dum in modum; b) admodum; h. hluboký
infinita altitudine, vysoký in tmmeňsam
altitudinem eďitus.

hrsť, a) pův. — dlaň skřivená vola; též
pouze manus; b) — co se do ruky (do
hrsti) zahrnouti může manipulus; guan
tum manu capi n. prehendi potest; tp. b.
lidí manus exigua hominum; parvus n.
exiguus numerus; paucilas, pauci.

hrstka, v. předch., zvl. b).
hrubián, homo ruslicus, agreslis, tneptua.
hrubosť, 1) crassitudo; 2) tp. a) magnitudo ;

b) «) ——hrubá řeč, opiš rčením aspeře
algm allogui; P) ——hrubé zacházení
s kým aspere factum,. contumeha; (rozdil
v. v násl).

hrubý, 1) pův. nejemnýcrassus; 7—ve“
liký magnus, grandis, ingens; z hruba,
na brubo crasse; D. práce opus servile;
b. písek glarea; —-.nelehký: h. strava
viclus agreslis; 2) tp. a) — veliký gravis,
čurpis (vittum, flagitium); hh.lež menda
ctum impudens ; h. přestupek scelus; b).
— viditelný, očitý manifestus (error, pec
calum); c) ——neuhlazený agrestis, asper,
mírněji znhumanus, rusticus, IZ nevzdě
laný indoctus; d) h. blasvox gravis; adv.
1) crasse; 2) tp. a) graviler, turpitér; ve
hementer; b) manifeste; ©)aspere, rustice;
h. nakládati s kým male n,- aspěre trač
tare algm; »vl. d) ——tuze, příliš valde;
vehementer, admodum; magnopere; ne
hrubě non magnopere, non mullum; me

—
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diocriter; non ifa; non admodum; neh.
divím se minime miror; nehrubě daleko
non ita longe, neh. četně hauď ita multi
(convenerunt) ; h. ráno bene mane; e) —
skoro fere; v. „skoro.“

hruď, hrudí, pecius.
hruška, strom piru8, ovoce pirum.
hrůza, horror, formido; Z věc hrůzná pe

stis; b. mne pochází horror me perfundit
n. horresco; jde z něho h. horribilis, hor
rendus, foedus est; až h. horrendum n.
terribilem in modum; zvl. a) hrůzy noční
species, umbrae, larvae; b) — veliké množ
ství tngens multitudo n. numerus.

hrůzný, v. „hrozný.“
hrůzovláda, opiš rčením omnia terrore et

metu agunlur.
hryzení, tp. h. v životě lormina (um); h

v životě míti ex infestinmis labořare ; h.
svědomí morsus n. stimuli conscienliae,
míti conscientiď (scelerum) morderi, agž
tari.

hrýzti, a) pův. roděre algd; b) tp. o svě

domí a p. mordBre, cruciare, exeděre algmn. animum ales, V. „hryzení“; 2) h. se,
a) =—trápiti se maerore confici n. in mae
rore jacére; b) bh.se s kým rixari cum
algo.

hřbelee, strigilis.
hřbelcovati, koně eguum strigili raděre.
hřbet, 4) -— vysedlina rovnovážná, tedy

zvl. u zvířete dorsum; podobně: h. hory
jugum n. dorsum montis; b) — záda, u
člověka čergum; hřbetem se obrátit! ke
komu avertěre se ab algo, tp. — oslyšeti
koho deesse alcui; držeti h. komu a) —
naháněti komu algm fověre; £) — neu
stupovati resisatěre alcut; h. komu uká
uati, = utikati čergavertěre (o vojínech);
za h. hleděti respicěre; za hřbetem —
tajně clam; za h. hoditi, klásti něco —
nedbati čeho negligěre, postponěre, omit
těre algd, — odkládati něco diferre, pro
crastimnarealad.

hřbitov, asi publicus sepulerorum locus.
hřeb, hřebík, clavus; tp. na h. něco pově

siti omitičre, missum facčre algd.
hřeben, a) k česání pecten; b) na hlavě zví

řat crista; podobně: h. hory dorsum n.
Jugum montis.

hřešiti, peccare; peccatum admittěre, (důr.)
improbe facčre, mnoho mulla peccare.

hřib, boletus.
hříbě, pullus eguinws.
hříčka, v. „hračka“; dodej: hříčky sobě

strojiti z koho Zudibrio haběre, luděre
algm.

hřídel, cylindrus.
hřích, peccatum, delictum ; (důr.) nefas, —

hanebnosť jfagitium; h. spáchati, v. „hře
šiti“; oběť za h. ptaculum; za h pova

hruď — hůl.

žovati nefas esse ducčre; v hříších žíti
čmpie vivěre; zvl. po hříchu! pro ! proh
dolor! v. „bohužel,“

hřímání, jednotlivé, v. „hrom“; opakující

se tonttrua ; (důr.) oonlinuuafragor coeli.hřímati, čonare; obyč. neos.: hřímá tonat,
neustále continuus coeli fragor est; tp. h.
na koho, proti komu acerbius invehi in
algm.

hříšník, gu? peccaviť, (důr.) homo tmprobus ;
všichni lidé jsou h. omnes homines pecca
verunt, nemo mortalium peccalis omnino
vacal.

hříšnosť, tmprobitas.
hříšný, a) o osobě čnptus, tmprobus ; pravis

cupiditatibus deditus; b) o věci tmpius,
improbus, flagitiosus (vita); (mírněji) im
probandus ; adv. tmptie, improbe.

hřiti, calefacěre algd; hh. se corpus cale
facěre.

hříva,juba.
hřívna, lidra; v bibli ——talent lalentum;

tp. .«) IZ peníz numus; pecuna; B) —
schopnosť facultas, ingenium.

hřívnáč, palumbes.
hfýmot, v. „hluk.“
hřmotiti, 7m hřmot, hluk tropiti, v.
hřmotný, v. „hlučný.“
huba, v. „ústa.“
hubenětí, macescčre.
hubení, deletio; exstinchio.
hubenosť, macies.
hubený, macer; o půdě macer, slertlis.
hubička, oseulum.
hubičkování, osculatio.
hubičkovati, osculart algm; Oh. se osculari

inter se.

hubiti, perděre algd, ©» nepřítel vaslare,
devastare (terram), ohněm urěre, exurčre,
ohněm a mečem úgni ferrogue vastaré
algd.

hubovati, v. „láti.“
hučení, strepitus, fremitus.
hučeti, strepěre, saevire; freměre.
hudba, a) co umění musica (orum); ars mu

sica; učiti se h. fidibus discěre, rozuměti
hb. musicis erudilum esse, h. se zanášeti
fidibus uťti; znalec h. musicus, artis must
cae peritus; b) — hra na nástroj hudební
modi, o více účinkujících concentus ; ner
vorum el tibiarum cantus,

hudební, musicus.
hudebník, -—hudec fidicen, = pištec čibicen.
hudlař, adj. imperilus, k němuž přidá se

vhodné subst., na př. artifex, meďicus
a p.

hudlařství, opus imperite (male, inscienter)
factum,

hudlovati, něco *mperite (male, leviter, in8ci
enter) facěre algd.

hůl, daculum (k podpírání se

„hluk.“

i bití), fustis
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(k bití); o h. choditi baculo uti; h. pa
stýřská peďum; tp. k h. žebrácké sá
hnouti aď mendicandum descenděre.

hulákání, ululatus.
hulákati, ululare; vociferart,
hulvát, v. „hrubian“ atd.
humno, vůbec co prázdné prostranství, asi

area; za humny, tp. —- nedaleko prope,
dn propinguo ; přísl. my o vlku a vlk za
b. lupus in fabula.

humor, lepoa, fesťivitas.
humoristický, festivus, facetus; adv. festive,

facete.
huňatý, + villosus, hirsutus.
hůra, a) ve rčení: s hůry, v. „hora“ ; b) v.

„půda.“
husa, anger.
husí, anserinus.
huslař, fiďtcen.
hustosť, + densilas, obyč. však opiše se adj.

násl.
hustý, ďensus, (důr.) spissus, artus; h. dav

conferta turba, nepřátel hostes conferti,
v nejhustším davu nepřátelském inter con
fertissimos hostes ; zvl. tp. z husta saepe;
adv. dense; arte; olidech vedlé sebe sto

01

jících confertim; h. postaviti densare; h.
stromy posázený condensus arboribus,

huť, officina.
hvězda, stella; sidus; tp. a) — průvodčí

dux; P) znamenitá věc, i muž a p. lu
men, sol; y) — los: dobrá h. + sidus
felix, obyč. fortuna; zlá h. malum.

hvězdář, astrologus ; též mathematicus.
hvězdářství, astrologia.
hvězdička, stella exigua.
hvězdnatý, stellis disltnctus et ornatus (coe

lum) ; h. noc nox sideribus illustris.
hvízdání, sib?lua.
hvízdati, stbilare.
hvozd, stilva (densa); saltus.
hýbati, v. „hnouti.“
hýbavosť, hybnost, mob?litas, motus.
hymna, T Aymnůs; carmen.
hynouti, perire, interire; confici (fame, siti,

maerore); tp. na statcích, na živnosti h.
ad inopiam redigi; h. po čem destderio
ales rei confict.

hyzditi, ——škarediti deformare algm n. vul
tum alcs, algd, též 7—zneuctívati dede

| corare algm n. algd; ——haněti, v. toto.

Ch.

Ghábnouti, v. „ochabovati“, „slábnouti.“
chabosť, -ý, v. „ochabělosť -ý.“
chaloupka, casula; tugurtolum.
chalupa, casa; ——bouda lugurtum.
chápati, v. „chopiti.“
charakter, v. „povaha.“
charakteristický, proprius; lehkomyslnotť

jest Řekůmch. propria Graecis n. Grae
corum est leviltas; ch. jemu jest, že
mores n. dngentum ejus inde cognoscas,
guod etc.

charakteristiká, v. „povahopis.“
chasa, a) — luza, v. toto; b) ch. služebná

famila; servi; famuli et ancillae; ch. vo
jenská calones, — průvodčí comites, ——
vojini milites; často dostačí pron, possess.:
moje, tvoje ch. met, tut ete.

chasník, a) ——čeledín famulus; puer; b) —
„mladík juven?s.

chatra, v. „luza.“
chatrč, čugurtum ; cas
chatrnosť, čenuitas; ch. domu, opiš adj. násl.
chatrný, čenuis, vilis; Z sprostý humilis;

— povrchní (o důvodu a p.) levis; ch.
strava victus tenuis, zdraví ch. valetudo
adversa n. tenuis, incommoda; ch. dům
domus dilabens, rutnosa; ch. šat veslis
obsoleta, trila; ch, věc res inepla, misera,

v pl. též ineptiae, nugae; adv. tenuiler,
male (na př. vestitus oblečen).

chechtání, cachinnus.
chechtati še, cachinnari.
chlad, chládek, frigus, = stínuumdra; ve ch.

odpočívat: n n. sub umůra reguiescčre;
ch. poskytovati dare aleui frigus.

chladiti, refrigerare, ch. se refrigerari; frt
gidam auram captare.

chladnokrevnosť,animi praesentia; fortitudo;
S příhanou animus lenlus n. frigidus;
frigus.

chladnokrevný, a) pův. o zvířatech, *frigido
sanguine; b) tp. o člověku, a) ——bez
bázně impavidus, intrepidus; fortis; (ch.
zůstati při čem alga re non movert); B)
s příhanou lentus, frigidus; adv. tp. for
titer ; tmpavide, intrepide; lento n. aeguo
animo; vultu (non mutato n.) immoto na
př. excipěre algm.

chladnosť, v. „chladnokrevnost.“
chladný, 1) pův. frigidus; 2) tp., v. „chlad

nokrevný.“
chlácholení, seďdatio,placatio; — hlazení pal

pato.
chlácholiti, lentre, placare, miťigare, (-—hla

diti) palpare, ——Konejšiti mulcčre, per
mulečre algm; ch. komu dlandiri alcui
(též smyslům sensibus).
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chlácholivý, dlandus; dulcis, suavis; adv.
blande.

chlap, a) 7—nevolník, asi servus; v pl. též
familia ales ; 7—sluha famulus, ve válce
a p. calo; — vojín miles, v. „chasa“ b);
b) — muž homo (ten ch. je ničema est
homo dissolutus, neguam), v přistávce se
nepřekládá: šest liktorů, silných ch. sex
lietores valentissimi; bláznivý ch. mirum
capul.

chlapec, puer,
chlapecký, puerilis (aetas, mos); adv. pueri

liter.
chlapectví, aetas puerilis; pueritiaj

šeho ch. nobis pueris.
chlapeček,puerulus; pusio.
chlapský, -ství, v. „nevolnický“ atd.
chlast, potalio, perpotatio.
chlastati, potare, perpotare; víno se obručre,
chlastoun, počator; homo ebriosus.
chlazení, refrigeratio.
chléb, a) pův. panis; ch. péci cogučre pa

nem; černý ch., v. „černý“; b) tp.
pokrm vůbec, živnosťviclus; cizích. jisti,
na cizím ch. býti ali n. sustentari ab
algo; z ch. přijiti ad famem redigi; míti
svůj ch. haběre unde vivas; nedostatek
ch. inopia rei frumentariae; ch. dobývati
parare ea guae ad victum suppeditant;
viclum guaerčre.

chlév, chlív, stabulum.
chlípiti, uši dem?ltěre aures (též tp.).
chlipník, homo Itbidinosus, lididini deditus.
chlipnosť, libido; v chlipnostech uzdu sobě

pustiti Zbidinibus servire n. se traděre.
chlipný, libidinosus, libidini dedilus; adv.

libidinose.

chlouba, a) = honosení gloriatio, jactatio,
(s) čím ostentatio, venďditatio; bez ch.
mluvě guod non arroganter dixerim; ch.
z čeho míti, v. „chlubiti se“; b) — před
mět chlouby: to jest má ch. tn €a re
glorior.

chlubiti se, něčím glortari alga re n. de
alga re, (právem) dn re alga gloriart n.
algd vera cum gloria de se praedicare
posse.

chlubnosť, v. „chlouba,“
chlubný, gloriosus; vaniloguus; cb. býti tn

solenter gloriari; adv. gloriose.
chlum, collis, vzhledem k návrší clivus.
chlup, pělus, na těle zvířecím villus; ost. v

„vlas.“
chlupatý, pilosue, 8 dlouhými chlupy + vil

losus, — štětinatý htrsutus.
chmatnouti, v. „hmatnouti.“
chmel, lupus.
chmovřiti se, v. „mračiti se“
chmura, nembus; nubes (pův. i tp.).
chmurný, a) pův, nudidus obdyctus, caligi

za Na

chlácholivý — choutka.

nosus (coelum); b) tp, ch. čelo frona con
tracta, ch. tvář vultus tristis.

chňapati, poččem captare algd.
chobot, 1) — zátoka, kout, sinus; 2) —

trouba slonova manus, proboscis.
chod, vůbec žťi0, dngressus; zvl. vážný

ch. incessus; míti zdlouhavý ch. uči in
gressu lento, rychlý celeri n. citato, též
lente, cito ingredi; tp. a) průběh, v. toto;
P) ch. děje divadelního ordo n. desoriptio
fabulae,

chodba, ambulatio, sloupová porticua, v za
hradě wystus; ch. podzemní cunmiculus,
krytá (při obléhání) vznea.

chodec, pedes; býti dobrým ch. pedibus va
lére.

chodidlo, planta.
choditi, v. „jíti.“
chodník, v. „stezka“ ; „chddba,“
chochol, crista.
chomáč, fasciculus ; floccua.
chopiti, chápati, „něco a) pův., prehenděre,

comprehenděre algm n. algd, hbitě arr%
pěre algd, involare in algd; zbraň ch.
arma capěre n. suměre, ch. koho za plášť
apprehenděre algm pallio, za ruku manum
ales apprehenděre n. manu algm, dextram
ales prehenděre, prosebně amplecti dex
tram ales; b) tp. (rozumem) ch. něco
mente comprehenděre algd, percipěre nm.
intelligěre algd; 2) ch. se čeho n. koho,
a) pův. 7—chopiti něco, v. shora; dodej:
péra se ch. ad scribendum se conferre,
práce ad opus aggredi; b) tp. a) IZ zvo
liti a použiti čeho capěre (consiltum, pro
středku nějakého se ch.), uči (occasione,
též arripěre occasionem rychle se ch.);
nevím čeho se ch. guiď faciam nescio;
P) ch. se slova dicěre, incipěre, exordiri,
z odpověděti excipěre (algm), responděre
(alcui).

choravosť, choroba, atd. v. „churavost“ atd.
chorobnice, valetudinartium. .
choť,a) — ženich sponsus, TZnevěsta sponaa;

b) 77 manžel, manželka conjuz.
chouliti se, čeho /ugěre, timěre, pavěre algd.
choulostivěti, molliri, ejffemtinari.
choulostiviti, mollire, ejfeminare (algm n. ani

mum ales).
choulostivec, homo mollis n. ejffeminafus.
choulostivosť, mollitia n. -es; animus mollior.
choulostivý, a) o osobě, vůbec -z zženštilý

mollis, effeminatus; — citlivý, měkký fa
cile (algd) séntiens, mollis (ad ojfensionem.
acciptendam); gut facile ojffenditur; b) o
věci anceps, dejficilis; adv. molliter, ejfe-.
mnate.

choutka, a) — chtění, žádost appetitus, cu
piditas, smyslná libido 3;ch. k čemu do
stati concupiscčre algd, napadla mne ch.
cupido rei ales me incessit, ch, míti cu
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pěre, appetěre alad; b) — radosť pochut
nání, voluptas.

chov, oh. dobytka, res pecuaria; ost. opiš
slovesem.

chování, v. „chov“ ; ch. (se) mravné mores,
vita; dobré ch. morum probitas, špatné
morum tmprobitas, vážné, důstojné digmi
las, rozumné mores moderati, nerozumné
insania, chytré prudentia, zdvořilé obger
vantia, pyšné superbia.

chovanee, alumnus.
chovanka, alumna.
chovati, 1) pův. == na místě bezpečném míti

něco, vůbec servare, conservare, (u sebe)
asservare, (-— opatrovati) custodire, (—
schovávati) conňděrealgd n. algm (dom
suae), (-— k účelu nějakému odložiti) se

úlgm custodiá asservare, clausum haběre;
dn custodiá n. in vinculis haběre algm;
v. též „vězniti, střežiti“ koho; podobně:
ch. koho, čeho;= opatrovati tueri, lutart
algm n. algď, (od čeho ab alga re); ch.
koho u sebe, v. „přechovávati“ ; tudíž 2)
zvl.: ch. koho n. co — vyživovati susli
něre, sustentare, alčre (algm, canes); též
educčre (flořes); — vychovávati eďucare
(liberos); tudíž: — zacházeti s kým Aa
běre, tractare algm (leniter, male), se práe
běre alcut (lenem); co vlastní ditě koho
ch. algm. haůd secus diligěre ac filtum,
algm pari ac lberos suos cura haběre;
3) tp. v tajnosti ch. něco oceultare, tegěre,
occultunvhaběra-. alad,“ před“kým. celare
algm-algd ; lásku ch. ke komu amare n.

diligěre oláy přátelství am?citiam gerčrecum algo; úmicum esse alcui, záští odisse
algm, náklonnost studěre alcui; chceš vě
děti jakou věrnost a dobrou vůli kdo k
tobě chová scire vis gua guisgue in te fide
siě et voluntate; v paměti něco ch. me
moriá teněre, custodire algd; 4) ch. se,
a) se gerčre (bene, male, prudenter, ho
neste, turpisstme, též talem se gerčre aleui
tak sech. ke komu ; co muž sech. vřrum
se gerčre); esse s abl., se praeběre (durum,
omtem, dignum majoribus), ke komu alcut,
haběre algm (negligentissime), agěre cum
algo; ch. se jako někdo agěre (bonum pa
iremfamilias);-—v:těžvzacházeti“ ; b) ch.
se čeho, v. „stříci se.“

chození, 7— procházení se amůbulatio; ost.
opiš slovesem.

chrabrosť, virtus, fortiludo,
chrabrý, strenuus, forlis; adv. strenue, for

liter.
chrám, čemplum, aedes (též s přídavkem

aacra, není-li vytknuto jmeno boha, jemuž
jest posvěcen); v řači vzletnější též fa
num, delubrum.

chrámek, agďdicula, sacellum.

03.

chrámový, gen. slov u „chrám“ vytčených.
chráněnec, cliens.
chrániti, koho, čeho čueri, tutari, defenděre

(algm n. algd, před kým n. čím ad algo
n. alga re, uřídčeji contra n. aďversus
algm); praesidio esse aleui conira algm,
co mocný zastavatel, před soudem patro
num esse alcui, juvare algm ; 7—ocbraňo
vati koho před čim n. od čeho seřvare
algm ab alga re, avertěre algd ab algo;
ch. proti čemu arcčre (frigus); chraň bůb,
a) — chraň nás bůh před tím dt? meli
ora! B) == co rozhodný zápor měníme
gentium! měníme vero! 2) ch. se, cavěre,
před kým n. koho ab algo n. algm, před
čím ab alga.re, následuje-li v češtině inf.,
klade se vlat. ne s konj., n. pouhý konj.;
chraň se, to napsati cave scribas; podo
bně: chraň se lži cave mentfiar?s.

chrápati, stertěre.
chraplavosť, 1 7av?s,
chraplavý, 7aucus, trochu ch. subraucus,
chrapot, spiritus gravis ; | ravis.
chraptěti, raucum esse,
chrasť, -i, virgultum ; sarménta (orum).
chrastěti, crepare, slrepěre.
chrčeti, v. „hrčeti“, též efundi n. se effun

děre; ferri.
| ehrleni, zvl. ch. krve sangutnis erupůo.
chrleti, vůbec v. „metati“; zvl. ch. krev

sanguinem voměre, oheň igňem ejicěre,
eructare.

chromý, clauďus, ch. býti olauďdicare (na
jednu nohu alťero pede).

chroust, scarabacus.
chrpa, cyanus.
chrup, dentes.
chrust, v. „chrast.“
chřadnouti, tabescčre, extabescěre; obecněji

confici (desiderio, amore, curis, frigare,
senectute, corpore et animo).

chřadnutí, tabes; macties.
chřaplavý, raucus.
chřest, asparagus.
chřest, chrastění, strepitus, crepilus,
chřestati, strepěre, crepare.
chřestačka, crotalum; + creptitaculum.
chřípě, nares.
chřtán, v. „hrdlo.“
chtění, voluntas, ost. opiš slovesem,
chtíč, cupiditas, smyslný libido; pl. chtiče

(smyslné) libidines, voluptates corporis.
chtíti, velle; 1) vůbec: ch. něco učiniti velle

algd facěre, (důr. id.agito, ut . „ «, v. též
„záměr n. úmysl“ míti), nechtíti nolle
(—netrpěti čeho) non pad: algd, nech.
koho poslouchati odedtenhiam relingučre
et abjicčre; raději. ch. malle; 2) zvl. a)
přáti si velle, cupěre, opšare (algd, facěre
algd; co cheeš guiď čibi vis? co mi chceš
oui me vis facěre? guid milu vis? chceš
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něco odé mne num guid me vis? když
chceš st tibi placeť, jak chceš uť libet;
co tu chceš? guiď tíbi hic negotii est?
chtěj nechtěj vellem nollem n. dle potřeby
velim nolim ; sive vult, stve non vult; non
sua (mea ete.) sponte; chtě — zúůmyslně
úonsulto; dutá opera, du industriaa ; nechtě
invilus (feci); nechtějte toho ch. nolite id
velle; co by chtěl míti guidďfieri vellet ;
ch. koho u sebe mili velle algm secum
esse; ch. s někým mluviti velle algm; b)
= žádati, poroučeti velle (chci aby ode
šel volo eum abire n. volo abeat, ut ab
eat); tudiž, a) ch. komu, chci tomu tak
hoc ita fieri volo; čas, mrav, přirozenost
tomu chce tempus, mos, consuetudo, natura
fert n. poscit; jak tomu chce jeho stav
pro ejus dignilate; zákony tomu chtějí
legesjubené ; jinak: ch. tomu — přaviti velle;
videtur, placet alcu? (mnozi tomu chtějí, že
ctnost jest nejvyšší dobro nonnulli virtu
tem summum bonum esse volunt); P) ch.
něco odkoho velle algm algd; petěre algd
ab algo; c) — hodlati cogifare, in animo
haběre (algd facěre), často part. fut. (chtěl
jsem odejíti abiturus eram) n. in €0 est
ut ete. (tm eo erat ut abirem); když se
města již zmocniti chtěli guun: jam in €0
esset, uť oppido poťtirentur; d) m zamý
šleti velle; co tím chceš říci guorsum tista
spectat oratio? nevím, co tím cbce.říci
nescio gutd vehí; e) ellipticky: chci do
Ř ma Romam iter intendo (iter mihi est),
profecturus sum; to mu nechce do hlavy
adduci non polest, ut id credat; hřebík
nechce veu clavus firmiter haeret, aegre
evělletur; £) u spojení se vztažnými zá
jmeny a adv. „kdo, co, jak, kdy“ vytkne
se vlat. naše „chce“ příklonným cungue:
ať přijde kd. chce guicungue veniet; ať je
to klo chce guicungue ds est, co chce
guodcungue est; ať je to kdy chce, potro
stán budaš guandocungue míhi poenas da
bis; ať se zdráhal jak chtěl guum vellet
cunctaretur; ať se děje jak chce guomodo
cungue fit; ať mluví proti tomu co chce
dicat guam multa voleť aďversus hoc; €)
naše „ch.“ nepřekládá se vlat. zvláštním
slovem, a) ve rčení: ch. koupiti empťurtre,
ch. zemříti vitam fugěre, v. též II.), a); P)
když naše „ch.“ pouhým obratem slovním
jest: nechci zapírati (ZZ nezapírám) non
dnfihor ; nechci říci non dico, chci jen
toto podotknouti hoc unum dtco, chci z8
pomenouti odliviscor, chceme-li pravdu
mluviti s1 verum dicimus (avšak též verum
si logui volumus); těšiti jsem nechtěl, po
něvadž .. . consolatione non utebar, guod
etc.; +) někdy stává v lat. tak zvané
„imperf, conatus“ na místě našeho „chtiti“ :
udráháš se na můj rozkaz učiniti to, co

chtivosť — chuť.

jsi již dávno učiniti chtěl? num du
bitas id me imperante facére, guod jam
diu jaciebas ? II) chce se mi a) čeho cu
pio, concupisco, appeto algd; zvl. a) toho
by se mi ještě chtělo! Aercle ettam hoc
restat! 8) chce se mi jísti esurio, píti stůo,
spáti dormito; b) nechce se mi do čeho
nolo (algd facčre); nechce se mu do toho
cunctatur, tergiversatur.

chtivosť, -vý, v. „žádostivost“ atd.
chudák, a) m nuzák homo inops, egens, důr.

mendicus; b) — nebohý homo miser, mi
sellus; miserandus. N

chudina, ——chudáctvo homines inopes, egen
les; pauperes.

chudnouti, ad inopiam reigi.
chudoba, paupertas; (důr. — nouze) inop?a,

egestas; u veliké ch. žíti tn summa ege
state esse n. vivěre.

chudý, pauper; důr. 7 nuzný %nops,egens;
ch. nač dnopsret alcs n. a re alga; tp.
ch. rok annus sterilis.

churavěti, valetudine minus bona n. firma
uli; leviter aegrotare.

churavosť, valeludo infirma n. tenuis; též
pouze valetudo.

churavý, tenui D. minus commoda valetudine
utens; gui infirma est valetudine; invali
dus, imbecillus ; věkem ch. aeťate ajřectus;
ch. na duchu antmo aeger.

chuť, 1) ——žádosť, chtivosť studium, důr.
appetitlus, cupiditas (discendi, legendi);
ch. k jídlu ctbi appetentia, edendi avidi
tas, míti cibum appetěre, nemíti ctibum
fastidire, již nemíti ctbo satiatum esse;
s ch. jísti libenter, jucunde eděre; vůbec
— žádosť, přání: po ch. uč libet, po tvé
ch. ex lua voluntate (lbidine); ch. míti
k čemu cupěre, appetěre algd, studio n.
cupiditate rei ales tleneri, velikou ales ret
studio fiagrare; žádně ch. nemíti k čemu
abhorrěre, alienum esse a re alga, fugěre
algd; míti dosti ch. k čemu non deest
studium alcs rei; ch. míti k někomu algm
amare, 'alcs studiosum esse, nemíti alieno
n. averso ab algo esse animo; po ch. býti
probari; ch. dostati k čemu concupiscěre
algd, studio n. cuptditate rei ales capi,
moveri; dodati ch. komu k čemu alcu?
cupiditatem ret ales injicěre, algm ret cu
piditate incenděre; algm efficěre alacri
orem (ad pugnam k bitvě); s ch. (dělati
něco) lubenter, alacri animo, impigre, acrt
ter; 2) — chuť věcí, chutnosť sapor,
vzhledem k osobě ch. cítící gustus; pří
jemnou ch. míti benesapěre, v. „chutnati“ ;
solnou ch. míti salst esse saporis; bez
ch., v. „nechutný“; ch. po čem míti sa
pěre n. restpěre algd, po víně vini sapo
rem referre, vinum sapěre; 3) — mocnost
chuti, co smysl guslatus ; gustus ; tp. to



chutnati — chyba.
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není dle mé ch. hocnon est met stomachi,
mih? non placet; podle ch. své aď arbt
trtum suum; po jejich ch. odpověděl ad
voluntatem eorum respondit; mluviti komu
po ch. servire auribus ales; ost. v. „vkus.“

chutnati, 1) trans. ch. něco, ch. sobě něco
n. v čem Gelectat me algd, delector re
alga; 2) intr. ——chuť vzbuzovati, míti,
sapěre (bene, male); esse sapore (dulci,
amaro); delectare; jídlo mu nechutná ci
bus ei non zlacet, abest ab eo desiderium
cibi, dobře mi chutná jucunde edo, libenter
cibum sumo; dáti si ch. jucunde n. liben
ler coenare, large se invitare.

chutnosť, suavitas, dulcedo ; sapor jucundus.
chutný, jucunďi saporis n. jucundus sapore;

suavis; dulcis; v. „chut“, 2).
chůva, nutriz, nutricula.
chůze, a) v. „chod“ ; h) — cestování (pěšky)

ter; daleká ch, longum tter.
chvála, laus, často pl. laudes, = chválení

lauďatio ; cb. veřejně. hlásaná praecontum
(ch. komu vzdáti p. tribučre alcui, ost. v.
též „chváliti“); ——sláva glorta, — čest
honor; ch. bohu ob eam rem gratia deo
habenda est; pozdravil se, ch. bohu prae
clare nobiscum actum est, guod ex morbo
convaluit; „ch.“ ——předmět n. příčina
chvály něčí laus, decus ulcs,

chvalitebnosť, laus ; decus.
chvalitebný, lauďabilis, laude dignus; lau

danďus, praedicandus; též rčením guod
amorem, laudem conciliat; ch. věc, vlast
nosť, skutek laus.

chváliti, laudare, (důr.) collaudare, laudibus
efferre algm n. algd; <=vychvalovati prae
dicare algm n. algd; ch. koho z čeho
lnudi ducčre algd alcui; velice cb. koho
magnis laudibus ornare, ad coelum laudt
bus tollěre algm; zvl. ae) — za dobré u
znati probare algd; B) ch. boha adorare,
venerari deum, z čeho deo gralas agčre
n. persolvěre, guoďd n. gui ete.; 2) ch. se
se laudare, u čeho praedicare algd de se.

chvalný, a) z- chvalitebný, v. toto; b) —
pochvalný, chválicí, v. toto; adv. cb. známý
nobilis; ch. se pronésti o čem, v. „chváliti.“

chvalořeč,laudatio; laudes; ch. u hrobu či
něná laudatto funebris; ch. míti, činiti
na koho laudes alcs dicěre.

chvalořečník,laudator; prasdicator.
chvalozpěv, hymnus (ke cti boha).
chvastač, homo gloriosus, vanus.
chvástati, jactare (multa); ch. se čím čnso

lenter gloriari re alga; grandia logui.
chvastavost, gloržatio, jactatio.
chvastavý, glořiosus, grandiloguus.
chvat, zz pospěch festinatio; na chvat, chva

tem propere, (důr.) festingnter, raplim;
v. „kvap.“

ehyvátati,v. „pospíchati“, „kvapiti,“
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chvatný, o věci ciťus, festinationis plenua,
přenáhlený praeceps, trepidus; adv.
na chvat, v. toto.

chvění, tremor, horror; sch. tremens, tréme
bundus ; ch. země molus lerrae.

chvěti, chvíti, a) cb. čím agitare alagd; b)
ch. se treměre, contremiscčre, zimou, stra
chem horrěre, na celém těle totum tre
měre et horrěre; ch. se před kým horrěre
algm; země se chvěje čerra moveť n. mo
velur, guatitur.

chvíle, tempus, spaltum; zvl. 1) ve spojení
s adj. a) malou ch., paululum temporis ;
paulisper; na (malou) ch. parumper; za
malou -ch. post breve tempus, paulo post,
brevi temporeinterjecto; po maléch. paulo
post; b) prázdná ch. n. pouze „chvíle“
ottum, tempus otii n. vacuum ; (prázdnou)
cb. n. po ch. míti ofiosum n. in olto esse,
oltum „haběre, něco učiniti fempus vacuum
haběre ad algd faciendum, nemíti (práz
dné) ch. temporis vacui nihil haběre; c)
hodnou ch. aliguantum temporis; po hodné
u. sa hodnou ch. salis longo tempore in
terjecto ; d) dlouhá ch., a) pův. dlouhou
ch. z— dlouho longum tempus, multum
temports, za dlouhou n. po dlouhé ch.
post longum tempus, longo tempore inter
jecto; B) — nudění se molestia oťiž n.
temporis; čaedium; dlouhou ch. míti očio
languescčre, taedet me; temporis molestiam
sentire, tempusmihi tarde procedit; z dlou
hé ch. (něco dělati) aď tempus fallendum ;
dlouhou ch. nm.pouze „chvíli“ si krátiti
čím tempus fallčre re alga, komu facčre
ne guis temporis moram sentiat, obecněji
oblectare algm 3; 2) u spojení se zájmeny
a předložkami ve smyslu často adr. a)
této ch. hoc temporis momento, nunc, mo
do; té ch.-—nyní zn praesentia, in prae
sens; b) v tu ch. >= hned sťatim, extem
plo; ©) od té ch. ex e0 tempore; d) po
ta ch. aď iď (hoc) tempus, adhuc; e) po
chvíli «) pův. paulo posť;, A) Z snad i,
co vložka věty creďdo; hauď scio an; f)
za ch. paulo post; h) každou ch., přes
cb. nullo tempore non, omni tempore; ch)
nějakou ch. aliguod tempus; aliguamďiu ;
i) před ch. modo; 3) ——vhodná, příhodná
ch. čemporis opportunitas; tempus oppor
tunum; uhledav svou ch. čempus opportu
num venisse rTatus,

chvilka, breve tempus, breve temporis spali
um ; paululum temporis; na ch. paulum
(reguiesečre) ; ost. v. „chvile.“

chvoj, chvůje, — jehličí s větvemi sarmen
tum.

chvost, cauda.
chyba, vištum, mírněji menďum, — omyl

error, — hřích peccatum; ch. v počtu, v
psaní mendum, v mluvení věítum, error
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bez ch. aň omni vilio vacuus; viťis: ca
rens; též emendatus, perfectus, býti vitio
vacare; nikdo není bez ch. nemo morta
ltum peccahis omnino vacat; touž ch. udě
lati ztďem peccare, mnoho ch. nadělati
mulia. peccare, mnohé ch. se dělají multe
peccantur; ch. člověkem vládne errare
humanum est; někomu něco 2a ch. poklá
dati vertěre n. dare alcui algd vitio; zvl.
a) jest tobo ještě daleko ch. v. „daleký“ ;
b) málo chyba paulum n. non. multum
abest guin ete. b) chyba 7 kromě, v.
toto.

chyběti, ——scházeti deesse; na mně nebude
ch. non. deero; nemnoho chybí paulum n.
non multum abest, gužn etc.; mnoho chybí
multum abest, ut ete.; tak mnoho od toho
chybí aby. ©.že... . lantum abest ut
«..Uuf...; jinak.: cbybí mi něco z jsem
churav minus bene me habeo, co ti cbybí
guo morbo laboras? ost. v. „sobázeti.“

chybiti, chybovati, a) — netrefiti, 101 fertre;
detus alcut deerrat; aberrare, non ferire
guod velis; podobně: ch. cesty, dráhy
deerrare a via. n. in čtinere; errare; b)
—zchybu udělati, (z omylu) errare, (z ne
dopatření) labi, důr. peccare; v. též „mý
liti sa“; ©) chybí n. chybuje mně něco,
v. „scházeti, sejíti“; d) chybí něco 7- ne
povede se, nevyplní se, o naději a p.
fallěre, o podniku ad čtrritum eaděre;
málo chybuje, že paulum n. non multum
abest, guin n. guominus ete.; 2) ch. se
čebo n. s čím, a) pův., ch. se ským n0n
invenire algm; ch. se čeho, v. shora a);
b) tp. ch. se 8 cílem non, consegut n. non
assegut constiium, aberrare a proposito;
Bpravdou se ch., v. „mýliti se“; s naději
se ch. spes me fallit n. frustratur.

ehybnosť, opiš adj. násl. n. subst. „chyba“,
„vada.“

chybný, a) — s chybami viťiosus, mendosus
(v. „chyba“); ch. závěrek alsa ratio;
velmi cb., o spise in guo multa vitia in
sunt; b) o člověku: ch. na sluch surda
ster, na řeč n. v řeči linguá haesilans ;
— chybujicí: člověk jest ch. homo errat,
errare humanum est; adv. vitiose (agěre,
facére, logui), mendose (seriběre), perpe
ram (verbum dicěre); list jest ch. psán
eptstola parum emendata est.

chýliti, a) něco ch. incinare (caput in dex
tram partem); b) eh. se, inclinare se n.
čnelinari, n. (intr.) čnelinare, vergěre (dies,
808); den se chýlí (k večeru), též adďve

chyběti — chyže.

sperascit, tnvesperascit, n. (ve slohu vzlet
nějšíns) Jam serum est diet, jam praeceps
in occasum est sol; k západu se ch., o
slunci jam praeotpilem esse tn occasum ;
když ae k večeru chýlilo coelo aďvespe
rascente; ch. se k čemu, o poměrech vů
bec Jlučre ad algd (res fluit aď interre
gnum), incumběre ad algd (mores ad leni
čatem incumbunt); věc chýlí se k pádu,
k zmaření onelinata res est; v. „kloniti
se“; ch. se ku konci aď jinemvenire, ad
exitum adduci; senesecčre(na př. o silách,
o moci státu), o časech ročních, jam prae
cipitare, jam praecipitem epse.

chystání,praepůralo, apparatio.
chystati, a) — strojiti parure, apparare aladď,

instručre, parare (convivium, copias); b)
r hodlati, chovati reponěre, seponěre(pe
cuniam ad aedificationem templi), praepa
rare algd ad algW; 2) ch. se k čemu pa
rare, comparare algd, accingěre se n. ac
cingi ad algď, se componěre ad (mortem);
ost. v. „strojiti.“

chyše, casa; tugurtum.
chytání, + caplura; obyč. však slov. násl.
chytiti, chytati, capěre (algm, feras); com

prehenděre, excipěre, arrtpěre algm; ryby
ch. piscari; dáti se ch. se traděre; tp.

čh. obeň conctpěre tgnem; > ch. se, a)pass. capi; b) repr. «) ch. se čeho pre
henděre, capěre algd; ——držeti se adRae
rěre, adhaerescčěre rei alcui; ——přilnouti
k čemu (0 osobě) capěre (consiltum), uli
(oceastone), arrtpěre (occastonem, causam
zámínky); nevím, čeho se ch. guiďfact
am wescio; P) abs. — počíti hořeti ffam““
mam n. ignem conepěre, ignem compre
henděre; chytilo se tncendium ortum est.

chytlavosť, — fapavosť ceptio.
chytlavý, a) 7—lapavý capttosus; insidiosus;

fallax ; b) ——hořavý, v. toto; adv. cap
Úiose.

chytráctví, -cký, v. „chytrosť, -rý.“
chytrák, homo astutus, versutus, callidus;

starý ch. veterator.
chytrosť, astutia; versulia, calliditas; — 0

patrnosť prudeniia, caulio; circumspectio;
ch. vojenská ars u. fraus bellica, vzhle
dem k vůdci consilium.

chytrý, ústulus, callidus; versutus; TT ona
trný prudens, cautus, circumspectus; adv.
astute, callide; prudenler, caute, circumr
specte.

chyže, v. „chyše.“
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I.

I, enj., a) m a ef, -gue (příklonné); aťgue
n. před souhláskou ac; b) ——také, též,
důr. (atoue) ebam; guogue; — ano i vel;
zvl. a) když k témuž podmětu nový výrok
přistupuje, může též zďem státi, na př.
muž vysoce učený i bezůhonný vir čnno
centissimus idemgue docťtisstmus; hudebníci
bývali drahdy i básníky musici guondam
didem poetae fuerunt; R) když týž výrok
k novému podmětu přistupuje, stává též
et ipse na př. i město Lokri k Punským
přidalo se Locri urba et ipsa ad Poenos
desciverat; c) neb aut, vel; d) u spo
jení s jinými částicemi: i kdyby etiam st,
kdyby i ettamsi; a kdyby i, a byti ac
jam ut; i třeba vel; e)i— i et — et;
guum — tum (když druhý člen zvláště se
vytknouti má) ; f) na začátku věty, má-li

slovo následující zvláštní váhu, eť (i ze
zadu. . eť a tergo . . .), atgue; — na
to tum, deinde ete., těž guo facto a p.;
——a věru eť vero, eť sane, et certe, et
profecto n. pouze et se slovesem bezpro
středně následujícím.

i, interj., k naznačení a) podivení: Am,ehem;
i co pak je to Am, guiďd hoc est? b) ne
vole eheu, ať; u imperat. gužn: i dej mi.
pokoj guin omilte me.

idea, smyslem platonickým species; iJéa;
ost. v. „pojem“ ap.

ihned, v. „hned.“
inkoust, atramentum.
invalid, o vojínu, miles militiá confectus.
inu, interj., zvl. ve rčení: i. arciť (k nové

myšlence přecházejíc) sed videlicet,

J.

Já, ego, někdy nos (skromnost projevujíc),
v. Vojáč. Ruk. $. 25.; já sám ego ipse,
egomel ; — já výhradně %pse; jáť, eguidem,
guod ad meattinet; — neb já, v. „nebo,“

jablko, malum.
jabloň, malus.
jadrnosť, robur; vires.
jadrný, a) pův. granosus; b) tp. silný

firmus, robustus, valiďus ; — vydatný gra
vis; acutus; j. řeč oratio salubris, gra
vis, fortis; j. slova verba gravisstma; adv.
subtiililer; accurate; ost. v. „důkladný.“

jádro, a) pův., nucleus (v ovoci), granum
(na př. v hroznu); z- pecka 08s; b) tp.
a) z— co nejvýbornějšího u věci, tresť
Jfios; robur (exercitus, militum, juventutis) ;
j. vojska, též lecta manus; j. vojska ztra
titi guoď roboris in exercitu est amiltěre;
P) — hlavní myšlenka summa (orationis,
praecepti, propositorem návrhů).

jahoda, bacca, hroznovitě rostoucí acinus.
jak, v. „jaky.“

jakkoli, -v, jekěo -v, 1) adv. = na jakýkoli spůsvb uřcungue; guoguo modo; buď
tomu j. utcungue est n. res se habet; j.
tomu bude guoguo modo se res habgbit;
j. málo guantulumcungue; 2) cnj., Á ve
větách připouštěcích — ačkoli, guamguam;
guamvis, licet; j. jest učený guamvis
doctus sit; j. jest stár, přece ničemu se
nenaučil lice! jam magno natu siť, mill
adhuc didicit; j. jest mi to nepříjemno
guamvis molestehoc feram; lidé j. nehodní

homines guamuvts indigni n. licet sině ho
mínes tndignissum; b) ve vělách časových
— hned jak uť (n. guam, ubi) primum;
stimul ac (atgue).

jako, v. „jaký.“
jakosť, v řeči filosofické genus, též gualilas;

ost. naturá, condicio; v. Vojáč. Ruk.S. 3.,
pozn. 2.; (zboží první j. merx primae
notae); někdy opiše se větou: jaký n.
jakéjest...

jakový, -ž, gualis; gui, — jak veliký guan
tus; jakováž jest tvá obezřetnost n. ja
kovéž jsi obezřetnosti guae est ua pru
dentia, guč es prudenliá.

jakož, v. „jaký.“
jakožto, v. „jaký.“
jaks, jaksi, v. „jakýs.“
jaký, jakýž, 1) co pronom. interrog. gualis?

guis? gu%? (j. jest to řeč od těchto lidí
guals esť istorum hominum oratio* s ja
kou (zprávou) přicházíš? guem nuncium
ajfers? k j.účela guoconsilio?); podobně
při vzvolání: j. to gua!is, gui, u adj.
guam, I—jak veliký guantus (jaká to usi
lovnosť, gužlabor ! jaké hromady naleznete
guantos acervos reperietis ! jaká to obtížná
věc jest guam molesta est haecres!); adv.
jak guomodo? guemadmodum? j. veliký
guantus? j. dlouho guamdďiu? j. draho
guanti? j. často guolies? j. mnoho guan
tum? — kolik guot? j. málo guotus gut8
gue (j. málo jest filosofů, kteří smrtí opo
vrhují guolus guisgue philosophorum est
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gui mortem contemnat?); jakže? jak
(s důrazem, k naznačení podivení) gu?
auid ais? j. se vede? guiď agitur? n. guid
jit? j. se ti vede guomodo vales? (vzble
dem k vnějším poměrům) guo loco sunt
res tuae? j. se věc má guomodo res se
habet? j. to se přihazuje n. stává se, že
guž jiť, uť etc. ? taktéž: „jakby“ v otázce
nepřímé guomodo atd. s konj.; v otázce
nevoli označující stává v lat. akk. s inf.
buď stázacím příklonným ne n. bez něho
(jak bych neměl státi s vlastimili? me non
cum bonis esse? jak bych mobl od záměru
svého upustiti? mene tncepto desistěre ?)
n. guidní s konj.; jak neplakati? guis non
fleat? při vzvolání guam: j. dobřejsi učinil!
guam bene fecistt! j. bych si přál! guam
vellem! j. jsem se radoval! guam n. guan
topere laetabar ! j. krásná jsi! guam pul
chra es! často stává v příčině té pouhý
akk.: j. jsem já slepý, že jsem toho ne
předvídal! me caecum, gut haec non ante
viderim! j. klamná jest naděje lidská! o
fallacem homtnum spem ! 2) co pron, relat.
gualis, gut; cujus generis, — jak veliký
guantus; j. spů:obem —zjak, v. dole adv.;
zlosť, j. jsi již jednou měl stomachus, cu
Jus similem guondam habebas; j. — taký
gualis — talis, vzhledem k velikosti guan
tus — tantus; — jakýkoli v. toto; adv.
jak, jako (ž), a) -—jakým spůsobem guo
modo, gua ratione, guemaďmodum, gu0
pacto; j. by ne guidna? chopiti 8ť pro
středku, j. by seněco provésti mělo raťt
onem inire, guomodo ahguid fieri possit;
dle toho, j. se věc má pro re; jakž takž
modice (na př. j. t. zán.ožný modice locu
ples); buď j. buď, v. „buď“; j. mnoho
guantum; j. náleží uf decet, ut par est,
— dosti salis; probe, juste; — velmi, v.
toto; j. se doslýchá ut dicuní; jakož víš
td guod scis; b) u porovnání, a) na po
čátku věty úplné ut, sicut, guemadmodum
(j« věe nyní stojí uč nunc se res habet, j.
za to mám uť opinor, j. jsem slyšelguan
tum gůušdemauďivi, guod guidem égo au
diverim); často následuje v druhé větě
dta n. sto (j. onino za čest si pokládali,
pro vlasť zemřiti, tak ty v zničení jí slávy
hledáš uť 2llis pulcherrimum fuit pro pa
tria mori, ita tu ex pěrnicie ejus glortam
guaeris); P) u jednotlivého slova uť n.
sicut, tanguam, (j. «děděný velut heredi
tate relictus), — veboť jsi a p. guum n.
gui sis atd.; též (o vnější postavě) instar
s gen. (dům j. hora veliký vystavěti do
mum monlis inslar exstruěre); — po spů
sobu more n, riťu; IZ na místě pro n.
loco: miluje mne jako otce me uť (sicut)
alterum parentem n. též loco parentis di
hgit; vystavěti pyramidy j. hory pyrami

jakýs,

— jakýs.

des montium instar educěře; j. zvířata žiti
more n. ritu bestliarum vivěre; zacházeti
s kým j. s nepřítelem Aabere algm pro
hoste; j. písař loco n. noměne seribae; j.
vojín (in) numero militis ; při adj. a adv.
podobnost znamenajících (na př. simalis,
alius, idem, tolidem, aegue, pariter, simi
liter, juxla, perinde, alter, secus) klade
se atoue, ac: podobně j. stměliter ac, rovně
j. aegue, juxta, perinde ac ; spůsob oblé
hání u Gallů jest týž j. u Belgů Gallo
rum eadem atgue Belgarum oppugnatio
est; u sloves: „počínati si“ a p. stává
vedle pro 8 abl. (j. bláznivý si vésti pro
insano se gerčre) též adv. (jako divoký
violenter se gerčěre); podobně: smýšleti j.
otrok serviláter sentire; hýřiti j. mladík
Juvemliterexsultare; jak — tak i—i
et — et; Ve ni“; je-li „jako“ — ku pří
kladu, v. „příklad“ ; po komparat.: nic
— jak, v. „než“ ; sem sluší dílem; c) ja-,
koby, jakby, «) — tak jakoby fanguam;
ut, velut, sicut; guasi, ac si; ——jaksi, v
toto; ne jako by non guo (guia, guod),
u sloves: činiti, „stavěti se“ v. tato; ()
— že, v. tóto; d) jako i, jakož i item,
itemgue (zatmění slunce j. i měsíce de
fectiones solis itemgue lunae); též guogue,
eliam n. pronom. tďem (muž zcela ne
úhonný jakož i velice učený v?r innocen
tissimus idemgue doctisstmus); e) jakožto,
jako -— co, k naznačení vlastnosti n. co
přistávka důvod označující guum, utpote,
(Achejští j. spojenci Římanů pomoc po
skytli Achaei, guum Romanorum 8ocit
ezsení, auxla miserunt; já j. přítel tvůj>
gui meus in teamor est); ost. v.též „kdo“
5) 3); jakož pak guoniam; f) co částice
časová ——když, jakmile guum; uť, ubi;
od toho času, jak .. . ex guo (tempore)
ete. ; zvl. po slovesech: „pamatuji se“ a
p., stává v lat. inf. praes. (pamatuji Se,
jak Kato se mnou rozmlouval memini Ca
tonem mecum dtsserčre); h) zvláš ní spů-.
sob ubezpečování: j. živ mevivo, dumn.
guoaďd vivo; j. živo ne měnímevero; i) na“
počátku věty, kde naše „jakož“ == co do
toho, že . . . n. co se dotýče toho...
klade se latině guoď: jakož věděti chceš
guod šcire vis; jakož pak díš a p. guod
dicis, v. „vzhledem.“

jakýkoli, V, guahiscungue, cujuscungue modi;
gutcungue; v. „pjaký.“

-i, guidam (venkovan j. to učinil ru
sticus gutdam hoc fecit); těž aliguis, a
zvl. ve větách záporných guisguam n.
ullus; opovržlivě neseio guis (homo), v
též „nějaký“; adv. jaksi guodammodo;
aligua ex parte; guasi; tanguam; často
guidam, guasi guidam (spravedlnost zdá
se obyčejným lidem j. podivuhodnou ju



jakýž — jeden.

stitta mirifica guaedam mullitudini vide
čur) n. větou uč ita ďdicam.

jakýž, v. „jaký.“
jakž, v. „jaký.“
jakže, v. „jaký.“
jalovec, Juniperus,
jalovice, Jjuvenca.
jalovosť, a) něplodnosť sterilitas; b) prá

zdnosťtinamlas; vanitas.
jalový, a) ——neplodný, o živočichu i půdě

infecundus, o půdě stertlis; b) Z prázdný,
dnenis; vanus (verba, promissum; spes);
— chladný, prázdný ducha, o řeči, tnsul
sus, jejunus, frigidus; (j. řeči, vtipy 2n
sulse dicta; j. hlava tardum ingenium);
= na oko pouze dělaný simulatus, fictus
(j. pláč lacrimae confictae); ——nepravý,

———

smyšlený falsus, commenticius; adv. je
june, frigide ; simulate, ficte.

jáma, scrobis, k chytání dravců Jfovea; tp.
j. kopati komu čnsiďias n. periculum aleua
parare; přísl. kdo koma j. kopá, sám do
ní padá gui alteri exilium parat, eum
seire oportet sibi paratam pestem,

jantar, succinum.
jarní, vernus,
jaro, ver; tempus vernum.
jarosť, -rý, v. „bujarosťt, bujarý.“
jatmiti, subigěre, ——krotiti domare n. per

domare (gentem).
jařmo, v. „jho.“
jásání, exsultatio; laetatio; Z radostný po

křik clamor.
jásati, ewsultare, též 8 přídavkem Zaelilia

(gaudio) ; alacričate gestire.
jasniti, neos. jasní se lucescit n. illucescit.
jasno, v. „jasný“, n. „jasnost“
jasnobarvý, claro colore.
jasnosť, claritas; candor (solis); j. nebe se

remtas coeli; tp. o hlasu a p. dlaritas,
splendor; o mluvě a slohu perspicuitas;
j. ducha ingenit acumen, menlis acies,

jasný, 1) o světle, a) pův. elarus; důr. lu
cidus, splendidus, illustris; Z průhledný
pellucidus; ——bez mračen serenus; j. den
lux clara, noc nox lucidagiillustris, j. po
časí tempestas serena; zvl. jest jasno coe
lum est serenum; b) tp. a) z Čista jasna,
v. pčistý“; $) j. tvář, čelo frons serena;
4) Z zřejmýperspicuus, manifestus; aper
tus (sententa), planus; j. pojem míti 0
č-m probe n. plane intelligěre, perspectum
haběre algd; d) j. rozum ongenium acu
tum; e) o řeči a p. dilucidus, planus,
dllustris, disťinctus ; j. výřečnost 08 planum
n. explanalum; j. obraz expressa effigies
n. imago; zákon není j. lex non satis
sigmficanter scripta est; 2) o zvuku, acu
tus, clarus; j. hlas voz clara, splendida ;
adv. a) pův. clare; j. se třpytiti claro
colore splenděre; j. viděti cerněre et vt

| jazykověda, ars grammatica;
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děre; b) tp. elare; perspicue, mamifeste;
j. mluviti diluctde logut, distincte dicěre,
j. vyslovovati plane et articulate elogut;
verba expriměre, explanare, psáti plane,
aperte seriběrve,(vzbledem k smyslu) distěn
cle ac distribute seriběre; j. se vyjádřiti
o čem accuratius exponěre de alga re; j.
ke jeví pačet atgue elucet; j. projevovati
declarare; j. slyšeti exaudďtre.

jásot, v. „jásání.“
jati, v. pjíti.“
jatky, — místo kde se dobytek zabijí, la

miena; přísl. vésti vojíny na j. mililes
trucidandos objicěre hostu.

játra, jecur.
jaterní, gen. Jedbris.
javor, acer.
javorový, acernus.
jazýček, ve váze examen,
jazyk, 1) pův. lingua; j. uříznouti komu

linguam exciděre alcui, vytrhnouti evellěre,
vyplagšti j. linguam exserčre; tudíž, vzhle
dem K mluvení, dílem co přísl.: co na
srdci, to na j. míti nihil disstmulare, mihal
relicére; jiné na j. a jiné na srdci míti
aliud sentire et logui; altud clausum tn
pectore, altuď in lingua promptum haběre;
mám něco na j. «) — nemohu si hned
vzpomenouti algd inter labra atgue dentes
latet; versalur miht algd in primoribus
labris; P) — chtíti něco říci velle algd
dicěre, diclurum essealgd; svůj j. krotiti,
linguam continěre, moderari linguae; dr
žeti j. za zuby, v. „mlčeti“; duši na j.
míti animam agěre; dobrý j. linguae so
lutio, volubilitas linguae, míti lingua prom
ptum esse; mluviti, co na j. přijde guod
in buccam venerit, logui; míti špičatý j.
linguae acerbae (mordacem) esse; přijíti
na j. lidské tn ora hominum abire, in ser
mones hominum venire; zosobněním: jest
mnoho zlých jazyků (-- utrhačů), v. „u
trhač“ ; 2) — mluva, řeč národa, v. „řeč“
ch); podobně 7 národ géens;populus.

grammatica
(orum).

jazykoznalec, grammalicus,
jazykozpyt, ars grammatica.
jazykozpytec, grammaticus.
ječení, vln aestus; strepitus, fremitus.
ječeti, aestuare, exaestuare; strepěre, saevtre,
ječmen, hordeum.
ječniště, ——kde ječmen jest ager Rordeo

consilus.

ječný, hordeaceus (panis).
jed, venenum; jedu komu dáti, v. „otráviti“ ;

j. připravovati venenum cogučre; tp. „jed“
— co zkázu přináší venenum, pestis.

jeden, 1) co číslovka, unus; sám j. v. „sám“ ;
j.advacátý unus et vicesimus; j. a dvacet
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unus et vigindi n. viginli unus; j. ze dvou
alter, z obou alteruter; jedním z nich
bylby ty jistě, kdybych... . guo in nu
mero tu certe fuisses, mistete.; do jednoho
ad unum (omnes), po j. stnguli; nejeden
plures, v. „mnozi“ ; zvl. a) jedno, a) unum;
j. kdruhému plus minusvej za j. primum(následujedetnde...tum..| postremo

„); Z rovno pariter; eodem modo; za
j. se snášeti consenitre, nesnášeti dissen
tire; B) též idem; ejusdem generis; to je
(vše) j., přijde na j. idem n. par est, obyč.
nihil interest n. differt, mně nihil mea
refert n. interest; j. jest, jest-li — či nehl
ad rem pertinet, utrum — an; to neníj.
multum interest; y) 7—jenom, v. toto; b)
jednou, ©) pův. semel; ještě j. tlerum,
denuo n. slovesem s re složeným; ještě
j. tolik alterum tantum, tak veliký, dlouhý
altero tanto major, longior, duplo major;
na j., po j. Z- zároveň stmul, uno n. €0
dem tempore (všichni na j. omnes simul
n. omnes unmverst), — jedním rázem uno
impetu, == náhle subito, repente; j. tak
po druhé jinak alias alter; B) — kdysi
aliguando, 7—před časy olim; guondam,
r někdy unguaem; přece j. tandem ali
guando ; ©) v jednom, v. „nstavičně“; 2)
jeden — druhý, o dvou alter — alter, hto
— aúlle;o více než dvou alus — alus n.
pl.; též stngult singulos; j. neb druhý unus
et alter, z obou alteruter; j. jak d. učergue
n. ambo pariter, ani j. ani d. neuler; j.
po d. == po jednom singuli, — j. za d.
alius postalum; alus ex alio; altus atgue
alius; singuli deinceps, — střídavě alier
nis; j. tak d. jinak altus aliter; j. tu d.
onu příčinu udává altus aliam causam
infert; j. z té d. z oně lodě alius ali ex
navi; j. jest horší než d. altus alio negutor
est; j. v tom d. v onom vyniká "alius in
aha re excelht; j. tou d. onou cestou
alius alia via; j. žije se svými tak, d.
jinak alti aliter cum suis vivunt; při subst,
se vynechávají a to se zdvojuje: j. ruka
druhou myje manus manum lavat; j. zlo
čin po d. páchati scelus sceleri adděre;
facinora super facinora eděre; j. vítězství
po d. dobyti vtoloriam super victoriam
reportare; j. zlo pochází z d. malum ex
malo oritur; z j. domu do d. se stěhovati
ex domo in domum mtgrare; zvl. jeduo
po druhém -Z ustavičně continenter, uno
tenore; 3) co neurčité zájmeno, a) =
někdo aliguts (j. « vás: aliguis vestrum ;
bez přízvuku, pouze guis; ost. v. „někdo“);
též K označení jednotlivce unus (ex amicis
meis, někdy pouze amicus); b) 7 jistý
gudam; c) j. každý omnes; nemo non;
unusguisgue; j. k.to ví nemo hoc ignorat.

jedenáct, undiěcím; po j. undeni.

jedenáct — jednak.

jedenáctiletý, undecím annos Natuš n. únde
cim annorum.,

jedenáctkrát, undecies. C
jedenáctý, undecimus; po j. undecimum; %a

j. undecimo. “
jedení, v. „jídlo.“
jedenkaždý, v. „jeden“ 3) c).
jedenkrát, == jednou, v. „jeden“ 1) b),
jediný, unus n. solus (u filtus a filia též unt

cus); adv. solum; též adj. (ty j. to znáš
tu solus hoc nosti; j. na ctnosti všechna
naděje se zakládá in una virtule omnis
spes consistit) n. dvěma zápory (přišel j.
na požádání měši rogatus non vemil, j. v
rovině bojovati nisi eguo loco non dimi
care), IZ mimo praeter n. exceplo algo
(nemám nikoho j. tebe neminem habeo
praeter te n. te excepto); v. „jen.“

jedle, abies.
jedlík, veliký j. homo multi cibi, homo edam.
jedlový, abiegnus.
jedlý, -— k jídlu spůsobný esculentus; aptus

ad vescendum.
jednak, adv. aligua ex parte; j.— j. partim

— parlim, et — et, tum — tum, — bržo
— brzo, v. toto.

jednaký, a) ——jeden, jediný, v. tato; b) ==
nezměnný constans, stejný tdem; a
guus; Z rovný komu aegualis, par; býti
j. mysli s kým consenfire cum algo; j.
barvy ejusdem coloris; adv. eodem modo,

jednání, a) ——sjednávání ačtio, pactio; V.
„vyjednávání“ ; b) — konání, řízení nego
tium; veškeré naše j guae nobis facienda
et fugienda sunt; smýšlení a j. consiha
et facta, ingentum el mores; j. právní n)
soudní judicium; jestliže ten spůsob j.
nebezpečný tobě zdáti se bude guodst haec
ratio rei gerendae periculosa tibí esse vt
debitur; c) j. 8 kým, vlídné lenilas, cle
mentia, urážlivé confumelia, surové aspe
ritas, nehodné čndignilas ; d) j. v divadel
ním kuse actus.

jednatel, —-prostředník tnterpres, intercešsor ;
Anternuncius; (j. pokoje conciltatór pacis);
— zástupce procurator.

jednati, a) — jednotití, v. toto; b) -= smlou
vati, rokovati, říditi, a) j. oč ským agěre
de alga re cum algo; pacisci; concilhare
(pacem); conditiones ferre eť auďdire; po
dobně: j. koho do služby conďucěre algm
mercede; j. něco z opatřovati parare,
comparare algd; míti 8 kým co j. rem n.
negotium haběre cum algo; est mihi algd
cum algo; B) j. o čem, písemně n. ústně
disserěre, disputare de re alga, scriběre
n. logui de re alga; tractare algd; kniha
jedná o svrchovaném dobru liber est de
summo bono n. hoc ltbro agitur de . + +
v. též „pojednati“; c) = konati, činiti,
obyč. sadv. agěre, facčre (prudentér, tur

—a—



jednobarevný — jen.

-piter, bene, tla etc.); j. co muž vtrum se
praeběre; j. sněkým dobře n. zle čractare
algm (liberaliter, lemiler, male « p.); v.
„zacházeti“; vím s kým jednámn non
ignoro guicum mihi res ist; j. proti komu
contra algm facčre, j. komu proti mysli
alcu adversari (in aligua re); 2) j. se, a)
s kým čransigěre cum algo, b) obyč. neos.:
jedná se o tvůj život agitur vita lua;
jedná se mi oč res alga mihi cord u.
curae est, de re alga laboro; specto algd;
algd pertinet ad me; jemu se jen 0 pe
nize jedná mil nisi lucrum apectat, pecu
nice tantum imminel.

jednobarevný, unius coloris.
jednodenní, untus diet.
jednoduchosť, stmplicitus,
jednoduchý, stmplex (pův. i tp.); IZ prostý,

pouhý, v. tato; adv. simpliciter.
jednohlasnosť, v. „souhlas.“
jednohlasný, consentfiens,congruens; j. volbou

cuňctis sujfragiis; po j. soudu jest...
inter omnes constat 8 akk. a inf.; j. úsud
kem všeho lidu omniumjudicio; adv. una
voce; uno ore; communi (omntum) con
sensu; omnibus sententiis (condemnari, ab
solvi), cunctis populi suffragiis (declarari
consulem, creari regem); uzavřeli j. ad
unum omnes decreverunt; SVN,ulla varie
tate decretum est.

jednomyslnosť, concordia; consensus.
jednomyslný, concors, consentiens; j. býti

consentire, concordare; v. „jednohlasný.“
jednooký, luscus; altero oculo captus.
jednopalcový, digitalis ; unus digiti.
jednoroční, untus anni; — jeden rok mající,

též unum annum naťus.
jednorozený, unicus (filtus, fiha).
jednoruký, untmanus; altera manu orbus.
jednoslabičný, untus syllabae.
jednospřežný, vůz currus uno jumento An

clus,
jednostejnosť, ný, v. „stejnosť,-ný“; n. „je

den.“
jednosvorný, v. „svorný.“
jednota, 4) v. „sjednocenost“; b) v. „obeo“,

„spolek,“
jednotiti, sociare, consociůre alguos, svářící

se in gratiam reconcihare alguos.
jednotlivec, unus; homo ; co protiva obce též

privaťus ; v pl. singuli homines, singuli.
jednotlivosf, res singularis n. pouze res; v pl.

singula (orum), res singulae, do j. se pou
štěti stngula persegut, de singulis agěre.

jednotlivý, a) ——jeden unus, v pi. stnguli
(homtnes) ; v. předch.; b) ——o sobě sto
jicí rarus, sparsus (v pl., na př. j. domy,
stromy) ; adv. singulalim; sigillaltm ; často
adj. solus, rarus, sparsus: žijí j soli vt
vunt; starati se o každého j. singults ho
minibus prospicěre; v. „zvlášt.“

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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jednotvárnost, stmilitudo; někdy ttž nulla
varietas; v. násl.

jednotvárný, a) vůbec untus generis; sim
plex; b) s příhanou nulla vartetate dis
činctus, sine ulla vartetate; similis sem
per; stmihs atgue idem; j. hlas vor uno
pressu orts obducta, řeč oratio negue
condilta negue conspersa guast verborum
sententtarumgue floribus, Život viťae genus
semper idem; j. pohled guasi guidam
unus aspectus; adv. sine ulla varietate,
semper eodem modo; j. gšechno přednésti
omma simihter atgue uno modo dicčre.

jednou, v. „jeden.“
jedokaz, remeďium adversus venenum ; + anti

dotum,
jedovatosť, opiš dj. násl.
jedovatý, venenatus; veneno infectus, imdutus

(7 jedem napuštěný) ; tp. malignus; —
zhoubný pernictosus; adv. maligne.

jedva, adv. v. „sotva.“
jehla, acus, do vlasů + acus crinalis; j. —

kůl do vody zaražený sublica.
jehlanac, pyramis.
jehličný, j. les přnetum, strom + arbor folio

tenui et capillaceo.
jehně, agnus.
jehněcí, agninua.
jek, -ot, v. „ječení.“
jektati, a) ——blekotati dalbuttre; b) j. zuby

dentibus crepitare; zuby jektají dentes
colliduntur.

jelen, cervus.
jelení, cervinus.
jelikož, a) co adv. ——pobud guatenus, guan

tum; b) cuj. = poněvadž guia, guod;
guoniam; ost. v. gramin.

jelito, + farcežmen, — botulus.
jemnosť, a) vzhledem k hmatu tenuitas; b)

tp. «) j. vtipu a p. subťilitas, acumen; fB)
— příjemnost venustas.

jemný, a) zz hebký čenuis; subtilis; b) tp.
a) — důvtipný swdtolis, acutus; j. ucho
aures erudiae n. tereites; B) — příjemný
blandus, venustus; delicatus; — zdvořilý
urbanus; j. vzdělanost Rumanifas; adv.
a) tenuiter; b) subtiliter, acute; venuste,
urbane.

jen, jenom, adv. a) vůbec modďo,tantummodo;
tantum; solum; nonnisi (kteréž se často
v non a nisi dělí: přísahal, že j. co vítěz
do táboru se vrátil Juravit se mist victorém
in castra non reversurum esse), tóž nemo
(nihil, nullus, nec) nisi: on i. pije nihil
agit nisi ut bibat; vztahnje-li se„j.“ k
subst., stává adj. solus, unus (j. Římané
nentekli s0/%Romani non terga dederant;
j. to hoc unum; j. v ctnosti vše zaklá
dati omnia in una virtute poněre; j. jedi
nou chvílečku vel unum temporis monien
tum); zvl. a) nepřekládá se v úsloví: j.

6
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tak veliký, že. . . čantus, ul ete.; j. po
někud mediocriter, j. tolik tantum; v. Voj.
Ruk. $.76, a; P) ne j. — ale i non modo
(tantum, solum) — seď etiam, a má-li se
druhý člen zvláště vytknouti non modo
ele. — sed; y) ne j. ne— ale ani n. též
ne non modo (solum) non n. (když oba
členy jediný výrok mají a tento v dru
hém členu stojí) non modo — sed ne —
guidem; ©) jen že lantum guod; tla ut;
po záporu msi guoď; e) j. aby, aby jen,
j. kdyby, j. když, jest-li j. dummodo n.
modo, záporně: dummodo n. modo ne; b)
ve větách přání a rozkaz naznačujících
modo, guaeso: j. nevěř cave credas n.
noli creděre; přijď j. fac venmias; c) u
vztažných zájmen a adv. příklonným cun
gue n. zdvojením slova: kdo j. guicungue
n. guisguis, COj. guodcungue n. guidguid ;
kde j. ubicungue n. ubtubi; d) ve větách
tázacích guaeso n.ťandem n. se ani zvlá
ště nepřekládá, v. „asi“ ; e) k vytknuti
času ——hned jak vir; vizgdum; tantum
guod (j. jsem jej uzřel, již mně dal list
viz eum videram, guum miht literas red
didit); £) — sotva, 8 těží viď; aegre.

jenž, v. „který.“
jeptiška, + monacha.
jeřáb, grus.
jeřábek, attagen.
jesen, fraxinus.
jeseň, auctumnus; V. „podzim.“
jeskyně, specus, spelunca; ve slohu vzlet

nějším anírum,
jesle, praesepe.
jestli, jestliže, 1) co sloveso „jest“ s „li“

složené, a sice ve větách tázacích i pod
mínečných, v. pli“; 2) co cnj., ve větě
podmínečné s?; guodst; v. „li“; v druhé
větě podminečné, protivu k prvé nazna
čujíc, =—pak-li, v. toto.

jestřáb, acciptiter.
jestřábí, j. nos nasus aduncua.
ješitnost, -ný, v. „marnivost, -vý.“
ještě, adv. 1) o času, a) vzhledem k pří

tomnosti — posavád adhuc; j. posud efiam
nunc; ad hoc tempus; j. podnes hoďie,
hodie eham; j. ne nondum n. adhuc non;
j. nikdo adhuc nemo m.nemo adhuc, j.
nic adhuc nihol n. nihif adhuc; sotva že j,
vizdum; b) vzhledem k minulosti eftam
tum (eliamtunc) n. etiam; j. ne nondum;
j. nic nihil dum; j. před skončením zimynondumhiemeconfecta;©)G budoucnosti:
jak dlouho j.? guosguetandem? ost. se ča
sto nepřekládá, v. Vojáč. Rukověť S. 76, c.;
2) k naznačení přidání, zmnožení — mímo
to praetereu, insuper ; musim j. těmto od
pověděti restat n. religuum est, ut hisre
spondeam; zvl. a) — více amplius; co j.
chceš gutď vis amphius? b) j. jednou čte

jenž — jeviti.

rum, = z nova denuo; j. jednou tolik
alterum tanlum; j. jednou tak veliký al
tero tanto n. duplo major; c) a to j., a
j. k tomu eť s, atgue is; et guidem; d)
při kompar., etiam; často se však ani ne
překládá; podobně: j. jiní ettam alit.

ještěrčí, viperinus,
ještěrka, vipera ; lacerta; aspis.
jetel, črifoltum.
jeti, jezditi, 1) pův., a) j. na voze a p. veh?

curru, plaustro etc., v souvislé řeči též
pouze v.hť; též vehi in rheda, invehi ve
hiculo; j. za kým curru subsegui; na lodi
j. navi n. dnnavi vehi, navigare, V„plou
ti“; b) — povoz říditi eguos n. currum
regěre, jumenta agére; c) j. na koni egut
tare, eguo u. in eguo vehi, kam «ďvehi,
eguo vettům aliguo drejrychle eguo citato
adveht; jezditi někde locum algm obtre,
peragrare, perlustrare; všudej. per omnes
parles peregulare; jel jsem veliký kus
cesty mullum itineris eguo vectus confeci;
dobře jezditi eguilandi peritum esse, U
měti j eguo utt diďicisse, učiti se j. egui
dare discěre; na tom koni nikdo ještě
nejel egues nondum hoc eguo vectus est,
hic eguus nondum eguitem passus est; ne
chati na sobě j. (o koni) pati eguilem;
j. za kým eguo sudsegui; dále j. porro
vehi, eguo vectum prodire — odjeti avehi,
eguo vectum abire; j. na koho eguum in

»algm concitare, rychle eguo concitato tn
algm inveht; d) vůbec — cestovati (bez
ohledu na spůsob jizdy), čre, profieisci,
dter facčěre, z města j. urbe exire n. egredi,
do města urbem ingredi, intrare; j. přes
řeku čranstre n. trajicěre jflumen, přes
vrch superare montem; j. branon porta
introire n. exire; 2) tp. a) huba mu jede
* linguč intemperanlius utitur; b)aj. nakoho znveht tm algm; c) j. nač —"měřiti
specitare algd..

jeti, a) na“voze a p., obyč. slovesem (k j.
ad vehendum); j. na lodi navigatio; b)
j. na koni eguitatio.

jev, v. „jevo“
jevení se, adventus, bobů praesentiae deo

rum.
jeviště, scena, v. „dějiště.“
jeviti, něco ostenděre, stgnificare, prae: se

ferre, aperire algd; radost j. z čeho di
cěre se re alga gauděre n. pouze gauděre
re alga, (slovy) gratulart (alcut de re
alga); zvl. j. něco býti čím: j. ostro
vtip, chytrost acutum, prudentem esse; j.
takovou ob-zřetnost tančá esse diligentid
n. tantčěutt prudenhá a p.; to joví sla
bého ducha esť čardi ingenti . . . j. 86
apparěre, cerni, ostendi (re n. in re alga),
— odhalen býti pačefieri, patescěre; ma
nfestum fieri.
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jevo, v úsloví: na jevo dáti, v. „jeviti“; na
j. vynésti, v. „zjeviti, odkryti“; na j. při
jíti n. vyjiti pačefieri, manifestum fieri,
V. „pjeviti se“ ; jest na jevě elucel, appa
rel, manifestum n. perspicuum, apertum
est; jde na j. seguitur, efficitur, patet.

jezdec, egues, co říditel koně rector (kůň bez
j. eguus sine rectore); dobrým j. býti
eguis bene uli, eguitandi peritum esse.

jezdecký, a) — co k jezdění na koni patří,
opiš slovesem eguitare (j. kůň eguus ad
eguitandum aptus, něčí eguus guo guis
veht solet; j umění ars eguttandi); b) —
jezdců eguestris n, gen. eguitum: j. bitva
pugna eguestris ; j. socha statua eguestris,
j. prapor veďillum; j. tlupa turma egut
tum; v. pjízdný“ ; adv. jezdecky — co je
zdee, na koni eguo vectus.

jezdectvo, v. „jizda“ b). “
jezdění, v. „jeti.“
-jezditi, v. „jeti.“
jezero, lacus.
ježatý, hirsutus, horridus.
ježiti se, horrére.
ježto, cn., v. „jelikož.“
jho, jugum (pův. i tp.); pod j. vehnati sub

Jugum mittěre; pod své j. a panství při
vésti koho jugum servitutis alecui imponěre,
injungěre; subigěre (gentem); j. poroby
svrci Jugum servitulis exculěre, dejicěre,
exučre.

jícen, pův. fauces; gula (u člověka), v. „hr
dlo“; tp. = propast vorago.

jídati, v. „jisti.“
jídelna, + coenalio; conclave ubi epulamur.
jídlo, a) — jedení, coena, ——snídaní pran

dium; mezi j., u j. tnter coenam; po j.
post coenam n. part. coenatus: když po
j. odpočíval guum ooenatus gutesceret; po
j. byl mi list dodán coenato měíhi literae
redditae sunt; b) = pokrm cibus; j. mu
chutná libenter coenat; j. a pití cibus po
tusgue.

jih, a) == polední vítr auster; tudíž: ——
strana polední meridies, 7—země k j. le
žicí terrae in meridiem spectantes, regio
n. terra australis; k j. m: na j. in nD.ad
meridiem, meridiem versus, ležeti in mě
ridiem spectare, ad meridiem vergěre; b)
— obleva zimy frigus solutum; j. nastává,
přichází v. násl.

jihnouti, neos.: jibhnefrigus n. hiems solvi
lur; nives ligůescuní n. solvuntur.

jihnutí, opiš slov. předch.
jihovýchod, regio inter ortum solis el meri

diem spectans.
jihovýchodní, čnler orlum solis eť meridiem

spectans ; vitr j. vullturnus ; adv. inler or
tum solis et meridiem.

jihozápad, regio inter occasum solis et meri
diem spectans,
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jihozápadní, tnler ocčasum solis et «meridiem
spectans; vítr j. africus; adv. inter occa
sum solis et meridiem.

jícha, jus; smrdutá j. virus.
jikra, obyč. pl. jikry ova pisetum.
jil, argilla.
jilec, u meče capulus.
jin, ulmus.
jilovatý, argillaceus.
jímati, v. „jíti,“
jimání, opiš slovesem, v. „chytání.“
jináč, adv., v. „ji ak.“
jinačí, v. „jiný.“
jinačiti, něco mutare, (důr.) immutare, com

mutare algd; v. „měniti.“
jinad, v. „jinud.“
jinak, adv. v. nás.
jinaký, v. „jiný“; adv. jinak altler, (důr.)

secus, conlra; též alio modo, alia rati
one; aloguin; poněkud j. paulo secus;
často větou: guodďmisi ita est (erit, fuit);
si res aliter ceciderit (cecidisset); TZ sice
ahogumn; z cela j. longe (multo) aliter,
longe sevus; ne j., nic j. stic, ne j, nic j.
než non (hauď) secus ac, perinde ac n.
atgue, nic j. než jakoby, n. jako když
perinde ac si, pariter ac si; není mi j.
než jakobych videor mthi etc.; nemůže j.
se át než že „fieri non potest guin
etc.; j. se stalo contra accidit; kdyžby to
j. dopadlo si secus accoiderit; j. nemůže
býti povného přátelství aliter firmae ami
citiae esse non possunt; j. býti aliter se
haběre, j. smýšleti in alia voluntate (sen
lentia) esse, než někdu dissentire ad algo;
j. smýšleti a j„ mlaviti aliuď senlire et
logut; aliter sentire, aliter dicčěre; aliud
clausum in pectore, alitud in lingua prom
plum haběre; vztahem k subst. říká se
alus: hranice mají býti j. ustanoveny
alius fims constituendus est; j. jest n. má
se 8 čím alcs rei ratio alia est; každý ju
v. „každý.“

jinam, adv. alio; in alium locum, in aliam
urbem a p.; každý j., v. „každý.“

jinda, -y; adv. a) I—jiného času alias, alio
tempore; neurčiiěji alto guodam tempore;
avšak o tomj. sed de hoc alias; b) —
před časy olim; guondam.

jinde, adv. alibi; alio loco; nikde j. nusguam
alibi.

jíní, pruina. |
jinoch, aďdolescens; adolescentulus; juvemis

(již co mladý, silrý muž).
jinošský, juvenilis; j. léta, v. násl.

Juveniliter.
jinošství, aďolescenti ; co věk květoucí fos

aetatis; od j. ab tneunte aetate.
jinotaj, inversto; oratio tmmutata; continua

translatio.

o*

adv.
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jinotajný, tmmutatus, tnversus ; oralione im
mutata expositus, narratus; vypravování
j. * oratťio continuam translationem comti
nens.

jinší, v. „jiný.“
jinud, adv. v úsloví: od j. altunde ; ex alio

loco, ex alia Te.
jinudy, adv. alio loco, aliá viď.
jiný, alius, = rozdílný, nepodobný dďisstm?

lis, = drahý alter; v pl. jiuí alt, avšak:
všichni j. ceťeri, religut (omnes); docela j.
longe altus; lidé jsou nyní j. hominesali
facti sunt; nebyl bych j. než nyní jsem
non alius essem alguenuac sum; co mohu
j. dělati? guiď aliud facčérepossum? nic
jiného než nihil (altuď) misi; jiný než
altus ac; j. spůsobem, =- jinak, v. toto;
žádným j. spůsobem jenom když non ali
ter nisi; jiné mloviti a j. činiti, v. „jinak“; jinouzačíti,a)7mmíraějisivésti
ad lenitatem se dare, lentus agěre, B) —
zhurta si vésti tnsolenlius se gerčre; na
jiné kobo přemluviti algm aď aliam sen
tentiam traducčre; na jiném není, než...
nihil relinguitur mist (na př. fuga); relin
guitur n. religuum est, restat, ut etc.; fa
cěre non possum, ul nonete.; za jiné ne
míti, než že... mih persuasissimumest;
plane non dubito (guin eto.).

jiskra, scentilla; těž tp. scintilla (tngentii),
obyč. ignicučus (amortis, ingenit, virtutis).

jiskření, fulgor, očí ardor oculorum.
jiskřička, zv“. tp., v. „'iskra.“
jisktiti, fulgěre; micare; oči jiskří se oculi

ardení.
jist, v. „jistý.“
jistebník, contubernalis.
jistění, — ujišťování asserverato; affirma

tio, confirmato,
jisti, 1) j. něco eděre, comeděre algd, vesci

re alga; rád něco j. cibo algo delectari,
nerad fastidire n. nolle algd; mnoboj.
largiter se invitare, — býti velikým jedlí
kem multi cib? esse, málo minim: cibi esse;
chce se mi j. esurio, (důr.) fame laboro;
dávati komu j. cibum praeběre n. victum
suppeditare alcui; nejisti cibo abstiněre;
2) — stolovati cibum capěre, — obědvati
(u Římanů: večeřeti) coenare, — snídati
pranděre.

jistina, caput; 80rs.
jistiti, a) — za jisté praviti affirmare, con- |

firmare (algd, illud essefactum); za pravé
j. něco verum esse algd dicěre; jak vůbec
jistili uť vulgo ferebant n. feebatur ; b)
— ejistiti (dluh a p.) cavěre n. praestare
algd; taktéž: j. se komu zač praestare
algd.

jistota, a) Z nepochybnoať veritas n. fides
rei explorata; 8 j., V j. cerle n. certo,
tvrditi confirmarej jistotu n, v j. věděti|

jinotajný —jíti.

oerto sacere; miht exploratum est; b) —
jistá zpráva cognttio certa; míti j. o čem
algd exploratum, cognitum haběre, certo
scire algd; ost. v. pjistý“; c) — co ji
stotu dává cautio; — dlužní úpis syngra
pha; j. dáti n. položiti cavěre (alcui de
re alga), praeslare algd; j. od sebe dáti
Jidem suam praestare; d) — costav bez
pečnosti čutum; j. před trestem tmpunitas
(peccatorum). kjistotný, v. násl.

jistý, 1, — zjistěný, a) o věci certus; explo
ratus, haud dubtus; firmus; — pravdivý
verus; za j. držeii, za j. věc míti něco,
na jisto se domnívati haběre n. poněre
pro certo, creděre pro certo, pro explorato
haběre; na jisto Z každým spůsobem, v.
„spůsob“; jisto jest manifestum est, (inter
omnes) constat; na j. postaviti něco e«
plorare algd; na j. jiti caute agěre (in re
alga), stbi prospicčre; zvl. za jisté, v.
„zajisté“ ; jest j. pravda constat; b) o 0
sobě: jist býti sebou, že . . ., j. býti čím
algďd exploratum n. cognitum, perspectum
haběre, algd certo scire; jsem si své věci
j. rem exploratam habeo; aby toho j. byl
ut de ea re cerhor fieret, ut rem plane
perspiceret; tenkráte bych byl počal na
ším přátelstvím j. býti tunc amicitiae no
strae fiduciam haběre coepissem; tím buď
j. certum habe; vojsko, jako jisto svým
vítězstvím .. . mililes velut exploraťá vi
ctoria „3 2) z bezpečný, a) o věci
tutus, periculo vacuus, před čím tutus ab
alga re; b) o osobě certus; j. dlužník
bonum nomen; j. zpravodaj auctor locu
ples, idoneus; tudíž: nebýti jist životem
in vitae periculo esse n. versari; 3) —
určitý constiltutus;. certus; v j. den aď
dia constitutum;4) = jakýs guidam (j.

otecte guidam,j. můj přítel guid.mam. Čsmeus); adv. 1) certe n, certo; recte;
7- nepocuybně haud dubie, — skutečně
profecto; j. věděti certo scire; mihi explo
ratum, (důr.) exploratissimum est; 2) tute,
též učo; peníze jsou j. uloženy pecunia
recte collocata est; 3) certo n. certe.

jiti, choditi, I) o bytrstech živých, 1) pův.
tre (ad algm, Romam, domum), — krá
četi ingredi, — vykračovati si inceděre,
vaděre, — procházeti se ambulare, pro
zábavu spaliari, = cestovati, též profi
ctsci, lenděre, se conferre; j. pěšky pedi
bus vre; chodě guum črem; ambulans, in
cedens; nemoci j.n.ch. tngredi non gutre,
na čem algď vesligit non est patiens; dítě
uči se ch. tnfans incedit; mláďata mohou
hned ch. beluarum fetibus est statim in
gressus; zvl. chodiri, (mimo slov předeb.
tež) deambulare (-— sem tam ch.), inam
bulare (domi, ante tabernam), ch. od je



jíti.

dnoho k druhému, vůbec ežreumire (do
emos), tre circa (domos), prosebně a p.
ambire (homines); často ch. freguens venio
(in senatum), k někomu freguens sum cum
algo; jíti za kým segut algm (pův. i tp.
jako naše úsloví); ch. před čím obamůdu
lare loco alcut n. ante locum algm, obver
sari (pro castris); ch. do boje in proeliis
versari; v tuto dobu chodívám na pro
cbázku hoc tempore ambulare soleo; tudíž
a) — ujíti conficěre, emetiri (iter, vitam,
ahguantum itineris n. iter), progredi (iter
bidui, sepluaginta millia passuum); b) při
udání místa, odkud n. kam kdo jde, stává
v lat. obyč. sloveso složené: j. odkud
abire (ab algo, ab urbe; jest čas abych šel
tempus est abire), — vyjíti ewire, egredi,
exceděre (ex urbe), j. kam invaděre, in
gredi (in urbem), j. přes něco transtre
(fumen); j. ke komu adďire algm n. ad
algm; j. na koho tnvaděre, impetťumfa
cěre (in hostem); petěre algm (gladio);
j. do pole -= na vojnu, v. pole; jinak:
j. na procházku amůdulatumtre, na venek
rus tre, conceděre,jdi pryč! abihinc! abi!
c) j. pro něco petěre algd, pro koho ar
cessčre algm; 2) tp. a) na ruku j. Bomu
adesse alcui, juvare algm; b) s nechutí
j. do čeho n. k čemu antmo invito n. ini
guo acceděre ad algd; j. nač, ——začíti algd
tractare coepisse (avl. o vědecké práci);
c) j. na mizinu, v. „mizina“; d) j. do
sebe se excutěre, mores suos mutare, ad
sanitatem reverti; e) s kým na radu j.
deliberare cum algo; £) j„Eomu na hrdlo,
v. „hrdio“; b) j. po Čem, v. „dychtiti“;
ch. po čem, v. „zachovávati“; j. posvých |
facessěre, abire; jdi po svých apage, fa
cesse hinc; jdi si se svými návrhy! abi
hinc cum rogationibus tuis! j. za příkla
dem něčím, v. „následovati“ ; ch) j. več
= svoliti, v. toto; i) v úsloví, jako:
„nahý ch.“, „krásně oděn ch.“ a p., říká
se obyč. esse, avšak někdy i dre; k) —
postupovati, jednati: dále j. (longiws)pro
ceděre, v rozebírání věci (aď religua) per
gěre ; šel jsem dále (v rozmluvě a p.) než
mi libo plus feci guam vellem; jak daleko
půjdeš? guousgue progredieris? 1) j. za
muže zuběre alcui; m) j. v léta senem
fieri, ad senectlutemperventre ; jde do de
sátého roku annum decitmum agit; II) o
neživých věcech, 1) pův. moveri (na př.
8ol); o kole movert, circumagi n. circum
verii; ošřeceferrt n. ftučre; loď jde kam,
v. „plouti“, jde rychle navis cito fertur,
volaš; j. skrze něco čranstre algd, pod
zem (o řekách) subire terram; moře jde
fervet aestu mare; 2) tp. a) — rozkládati
se pertiněre (žily jdou celým tělem venae
perinení per omnes partes corporie), j.

jíti, (jati, jmouti), jimati, a) pův.
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až.. attingěre (oram ku břehu), voda
šla po pás agua erat umbihoo ténus, ko
ním až po prsa altitudo fluminis pectora
eguorum aeguabat; b) ——vésti: cesta jde
do Rímavia Romam duciť n. fert, cesta
jde rovně (ia recta regione est; zeď jde
okolo města murus urbem cingit; okna na
ulici jdoucí versae in viam fenestrae ;
dvéře jdou naulici Janua n vitamspectat;
c) -a vniknouti: oštěp šel skrze prsa hasta
peclus transfixit, bluboko do těla in corpus
alte descendit; d) o míře = obsahovati
efficčre n. aeguare: na jedno stadium jde
625 stop semwcentliviginti guingue pedes
unum stadium effictunt n. exaeguant; 8)
j. več tre dn (sucos, semen, corpus); III)
o předmětech odtažitých,ga) ——úspěch
míti, vésti se succeděre, proceděre, evenire;
ag?, haběre a p.: vše jde dle přání omnia
ex sententia procedunt n. recte se habent;
jde to dobře res bene ceďdit; jde to jinak
než jsem očekával aliter ac putabam eve
mt; jde to pomalu res tarde succedit; jde
to z tuha laboratur vehementer; nešel mu
podvod non successit fraudi ejus; tak to
chodí sic se res habent, ita fit (fieri solet),
ve světě s1csuni homines, tta viviťur; ne
chám to jíti, jak to chce non impedio
rem; jíti ——díti se fieri (vím, jak to
půjde seto guid futurum s%t); to nejde
7 není volno) %ďfieri non potest, non

licet; to jde jeho pů odem hoc ei debetur,
hoc ab eo profectum est; kdyby to šlo si
fieri posset; jinak to s obhájením té věci
nejde čenert rés aliter non potest; to jde
mnou iď in me posttum n. silum est, ště
stím id fortunae subjsctum est; b) z toho
jde, že.. . tnde segutiturut ete. (zřídka
s akk. a inf.); c) v rozličných rčeních
obrazných: to mi nejde v chuť 2ď mth
non placet; jde mi to k srdci haec ant
mum meum percusserunt; hoc me pungils
vše jde cestou přirozenou nzehil praeter
naluram accidit; jde pověst, řeč fama,
rumor est; soudově jdou judicia exercen
tur; jde rozbroj v zemi čerra turbatur
novis consilůs; jazyk řecký tam nejvíce
šel -— mluvilo se řecky, v. toto a p.; d)
neosobně: jde mu na desátý rok annum
deciímum agit; jde ti o život agitur vita
tua; mně jde oč, v. „jednati s-“ 2); IV)
ide se: kudy se jde do města ? guae via
in urbem dďucitn. fert?

chytiti
capěre algm; prehenděre, comprehenděre
algm; b) tp. capěre algm, (v převeliké
bolesti, která mne v tvých věcech jímá
dn summo dolore, guem on tuis rebus ca
pio); obyč. v pass.: jat býti čím rap?,
capt, duci, auferri (amore; studio rerum
rusticarum) , inffammari (eupidilate); 2)
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j. se, a) čeho prehenděre, comprehenděre
algd; b) j. se něco činiti zneipěre, orirt,
coepisse (s inf. pass. coeptum esse), —
podaiknouti aggredi, inslitučre, ordiri (fa
cěre algd); jali se rás o radu tázati con
suli coepli sumus, jali se nářadí házeti
vasa conjici coepla sunt; jme se obléhati
města urbem obsiděre aggressus est; jal
se mluviti dicěre coepit, incepit logui, (=
přelrhl mlčení) silentium rupit, jal se
takto mluviti žla incepil n. exorsus est.

jitrnice. $ farcimen.
jitro, 1) ——začátek dna mane, tempus maltu

tinum; dobré j. salve! z jitra, v. „zítra“ ;
ranním j. primo mane, prima luce, bene
máne, ost. v. „ráno“; 2) =—míra země
Jugerum.

jitření, ——podbírání, + suppuratio; tp. —
bonření motus, perturbatto, turbae; tumor
anmmorum; v Italii jest j. anim: hominum
in Italia vehementer tument, též Italia tu
met, (důr.) ardet.

jitřenka, Lucifér; Z ranní záře aurora.
jitřiti se, = podbírati se, T suppurare, tp.

— bouřiti se: lid se jitři z jest jitření,
v. „jitření.“

jitřní, matuřinus.
jizba, conclave.
jízda, a) ——jetí, vectura, vectio, na koni

eguitalio, — cestování iter; ——nájezd, v
toto; b) 7—jízdní vojsko eguttatus; copiae
eguestres ; eguiles; Často pouze egues; j.
a pěchota copiae eguitum peditumgue n.
eguestres et pedestres, milites eguitesgue ;
k j. přiděliti aď eguum reseriběre algm;
v j. sloužiti eguo merěre,

jizdecký, v. „jezdeeký.“
jízdný, v. „jezdecký“; dodej: j. pacholek

agaso; j lid, v. „jízda“ b); „j“ co subst.,
v. „Jezdec“ ; j. pluk * cohors eguestris.

jizlivosť, malilia, o řeči verborum aculei n.
contumeliae.

jízlivý, malignus, malitiosus, o řeči acerbua,
contumelosus; adv, maligne, malitiose, a
cerbe, contumeliose,

jizva, ZZ zuámka po ráně cicatrix.
jizvitý, cicatricosus.
již, adv. jam; j. nyní jam nunc, j. tenkrát

jam tum; j. dávno Jam pridem, olim,. j.
dlouho jam diu; v. též Vojáč, Rukověť
$. 76, c.

jižný, -i, australis (regio), meridiem versus
stlus n. in meridiem spectans (terra); j.
vítr auster; adv. meridiem versus; in (ad)
meridiem.

jmění, vůbec res familiaris; fortunae; bona;
j. po otci zděděné patrimontum; zvl. s
vedlejším významem: -= značné j. opes,
facultalea; copiae; veliké j, amplae n.
magnae divilae; celé mé j. bona forltu
naegue, fortunae omnes, též omnia mea;

jitrnice — jonácký.

j. míti opes habere, tn bonis esse, opibus
valere, veliké opibus n. facultatibus abun
dare.

jmeniny, asi dies lustricua.
jméno, a) pův. nomen; j. míti nomen haběre

n. gerčre, též appellari, dici; jménem po
jmenovati nominare algm, j. dáti čemu,
V. „jmenovati“, pravé rem 8u0 nomine
dicěre n. signare; "mé j. jest v. „jmenuji
se“; j. obdržeti, j. dojíti, jgvzíti z čeho
nomen inventre n. trahěre a ře alga; je
den Řek,jménem Difilns Graecus nomine
Diphilus n. cui est nomen D.; pod j. —
pod zámyslem specie n. per speciem, sub
titulo (rei ales); pod cizím j. sub alteno
nomine; na něčí j. (se dlužiti a p.) fide
alca; ve j. něčím nomímnealcs (meo, tuo),
vystoupiti personam alcs gerčre; ve j.
státu, jménem obce a svým pudlice pri
vatimague; pozdrav bo jménem mým sa
lutem ei dic meis verbia; přítel jménem
toliko verbo n. norsne tantum amicus;
pro j. verbo (non re); ze j. nominalim,
(— mezi nimi) n his; b) tp. — pověst
fama, existimalio; též nomen; slavné j.
nomen celebratum, magnum, ampluwm; do
bré j. bona fama; laus, (bona) existima
tio, špatné infamia; míti dobré j. bene
audire (důr. bona est de eo existimafho).

jmenování, nominatio, designalio, ost. opiš
slovesem.

jmenovati, 4) = jméno dáti nomen alcui gm
poněre, tribučre, poněre dare, j. kohé n.
něco nějak algm n. algd vocare, appellare
(s násled. akk.,výrokovým); pravým jmé
nem j. suo nomine algm n. algd dicěre n.
signare; j, koho Kajem nomen aleui tribu

"re Cajogo dicěreCajum; b) — jménoříci, volatt nominare n. appellare algm n.
algd ; zvl. a) — uvésti jméno něčí n.
koho, připomenouti nominare, commemo
rare algm, mentionem facčre alcs; P) j. se
— své jmeno říci nomen suum eděre n.
profiteri; ©) — určiti statučre, constitučre
(diem, locum pugnae, poenam, prelum);
dicěre (diem rok n, den); podobně: j. k
čemu koho = navrhnouti algm commen
dare; dědicem koho j. heredem facěre
algm; d) = zvoliti nominare, dicěre (algm
dictatorem) ; vůbec creare, facčěre; 2) j.
se, v. „slouti.“

jmenovec, cui idem nomen esli, nomine cum
algo conjunetus ; u Římanů gentilis; jsme
j. eodem nomine appellamůr.

jmenovitý, v. „určitý“; adv. jmenovitě, a)
— jménem, dle jména nominatim; nomine;
b) = mezi nimi n. těmi, na přiklad sn
h3.

jmouti, v. „jíti.“
jonácký, strenuus, alacer, — udatný forha;

ady, strenue; fortiler,



jonáctví — kadidelnice.

jonáctví, a) — Jinošství, v. toto; b) — chra
brosť virtus ; fortitudo.

jonák, a) — jinoch vůbec, v. toto; b) —
hrdina, vir strenuus, alacer, fortis.

jsoucnosť, opiš slovesem esse: j. boží popí

87

rati deum esse negare, zastávati deum esse
dicěreg.pro j. boží důkazů uváděti aferre,
cur deos esse credaínus; důkazové j. boží
argumenta gutbus deum esse demonstralur.

K.

K, ke, ku, praep. a) o prostoru aď (jíti k
městu, k otci čre ad urbem, ad patrem,
k západu ad occidentem, k severu aď n.
in septemtriones); někdy ad n. in — versus
(k jihu ad meridiem versus n. pouze úd
meridiem, k Oceanu n Oceanum versus,
k Cilicii aď n. Ciliciam versus), u jmen
měst však k vytknutí směru Činnosti
pouze versus (k ŘímuRomam versus) n.
ad (táhnouti k Římu, ke Kapui proficisci
ad Bomam, ad Capuam); avšak: přišel
k Bruodusiu, jen aď Brundusium vemt;
taktéž: přijítí k uším koho ventre ad
aures alcs; až k usgue aď (až k Nomancii
usgue ad Numantiam), ost. v. „až“ 1) a);
též „po“, A) 1); b) k vynešení cíle aď
n. ča; rčení sem slušící, jako: přidržeti,
přivésti, napomínati koho k čemu atd.,
v., u těch kterých sloves; c) k vytknutí
poměrů osobních, přízně a nepřízně a p.
kladou se buď předložky erga, in, adver
sus (má láska k tobě meus erga te amor,
úcta k lidem reverentia adversus homi
nes) n. gen. (láska kbobu amor dei, ne
návisť k lidem odtum homtinum, míti chuť
k čemu desiderio alcs rei duci, v. též
Gramm.) n. jinými obraty na př. Jáskou
ke komu zaujat býti amare algm; d) k
vytknutí účelu, úmyslu p. příčiny aď (býti
zrozen k čemu ad algd natum esse), in
s akk, (k užitku něčímu n usum ales),
causa 8 gen. (k zachování sebe suz ser
vandi causa), cum (k naši hanbě cum
ignominia nostra); předchází-li substanti
vam, klade se gen. (předmluva k puni
ckým válkám prooemium belli Punici, stroj
k oblébání měst apparatus oppugnanda
rum urbtum); e) k vytknutí přiměřenosti
a současnos'i aď (k zvukutrouby aď ťubae
sonum ; ad classicum; zpívati k Hetně aď
tibiam caněre), ex n. abl. (k nařízení, k
rozkazu ex decreto n. edicčo, jussu ales,
Jubente algo, též rčením jusesus ab algo,
k danému znamení signo dato, k návrhu
poslanců legalis rogantibus, k tvé radě
imo consilio, te auctore; k mé prosbě to
učinil meis precibus commotus id fecit);
v.též „na“:; f) k vytknutí vztahu (— vzta
hem nač) stává u adj. supinum na — u
(ku poslechu příjemný jucundus auditu),

v. Gramm., neb jiné obrat: ku podivu
veliký stupendus, tmmanis, v. též „podiv“ ;
býti k smrti remocen gravissime aegro
tare; mně zle k mysli jest non bono sum
animo, u věci té vereor, guorsum id ca
surum sit n. evadat; h) o čísle ad (k 10
tisicům aď millia decem), circiter co adv.
(ke 200 jich tam bylo circtter ducenti tbi
erant), v. též „asi“, „okolo“; ch) o čase
ad n. sud (k večeru aď též sub vesperum,
k ránu, ke dni sub lucem; ke dni urči
tému aď diemdictum n. statutum n. con
stiíutum; in diem certum; ke dni 13. du
bna ad Idus Apriles) ; těž circiter s akk.;
i) úsloví: k tomu atgue; k tomu (ještě)
accedit n. accedebat (etiam), guod m. ut;
k tomu bolelo je, acceďdebať, auod dole
bant. > :

kabát, asi vestis.
kabinet, a) ——soukromý pokoj conclave in

tertus; b) — rada n. vláda zeměpána
* constliium n. consiliarů principis; ©) —
jizba pro starožitnosti a p. thesaurus;
* conclave rebus vetustate aut raritale in
signibus asservandis.

kaboniti, čurbidum redděre algd; k. čelo
frontem contrahčre; k. se, o nebi nubibus
obduci, o člověku vzhledem k obličeji
frontem contrahčěre;vůbec též tristem fieri.

kácení, opiš slov. násl.
káceti, něco everičre, subvertěre proruěre

algd; stromy k. arbores caeděre n. sucež
děre; k.se labi, caděre, praecipitem dari;
tp. k. se v ohavnostech hříchů n omni
genere flagitiorum volutari.

kacíř, * haereticus.
kacířství, * Aaeresis.

kád, cupa.
kadění, suffitio.
kadeř, cerrus, (uměle dělaná) cincinnus; pl.

kadeře capillus crispus.
kadeřaviti, v. „kadeřiti.“
kadeřavý, crtspus n. crispo capillo; calamt

stratus (coma, saltator, o vlasech pále
ných).

kadeří, v. „kadeř.“
kadeřiti, vlasy capillum crispare n. compo

něre, fingěre.
kadidelnice, thuribulum,
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kadidlo, čhus; v širším smyslu odores; suf
fimentum; k. páliti, kadidlem kouřiti odo
res incenděre; suffire.

kadidlonosný, thurifer.
kaditi, zápalem vonným a p. odores incen

děre; suffire; tp. k. komu praedicare de
laudibus ales.

kady, v. „kudy.“
kahan, -ec, -ek, lucerna.
kachna, anas.
kající, ve rčení: k. den supphcatio; ost. v.

„káti.“
kal, čimus; coenum; k. na dně něčeho na

př. na dně lodi senfina ; — nečistota vů
bec sordes.

kalendář,fast.
káleti, něco něčím inguinare, contaminare

algd alga re; tp. K. se v ohavnostech,
contaminarese fiagitiis, sceleribus; tn oni
genere flagihorum volutari.

kalhoty, bracae.
kalich, calix.
kališek, (míra na tekutiny) cyathus.
kaliště, v. „kaluže“ n. „kal.“
kaliti, vodu lurbare, turbidam redděre aguam ;

taktéž tp. na př. štěstí něčí k. felicila
tem alcs turbare ; nebe sekali coelum ob
scuratur, zrak caligo offunditur oculis.

kalnatý, v. násl.
kalný, lurbidus (agua); tp. 7m zatažený (o

nebi), nubilus; obductus, caligtnosus; K.
mysl maestitia, maeror; k. den dies trtstis. |

kaluže, lacuna; stagnum, palus.
kalužnatý, paluster.
kalý, bonus, probus, tdoneus.
kam, adv. (tázací a vztažné), guo; guem in

locum, tn n. ad guem (guos, guoď ato.);
guam in partem; k. až guem aď finem;
pohledni k. pohledni guocungueadspemisti;
k. pak, v. „pak“ ; kams, v. toto.

kamarád, sodalis; socius, na vojně commi
lito, ve škole condtscipulus.

kamarádství, sodalitas, na vojně commilitium,
ve škole conďiscipulatus.

kamarádstvo, zm kamarádi v. „kamarád.“
kámen, lapis, veliký saxum, malý laptilus,

hladký a kulatý caleulus, ostrý a hranatý
scrupulus, scrupus, čtvercový sazum gua
dratum, hrobový ctppus; drahý k. gemma,
křesací k. pyrites, mlýnský lapis molaris,
zskladní fundamenta (orum); k. k dlá
ždění silex; k. při hře calculus;, tvrdý
jako K.durissimus; saxeus; k. na kameni
nenechati (domum n. urbem) fundilus ever
těre, dturěre atgue evertěre; tp. to by ka
menem hnulo guemvis hoc moveat; to mně
jako k. na srdci leží hoc valde me soli
citat n. angil.

kamenatý, lapidibus abundans; lapidosus,
>ACOSUS.

kamének, v. „kamínek,“

kadidlo — kára. d

kameni, saxa (orum); drahé k. gemmae.
kameník, lapicida.
kameniště, locus lapidibus abundans; lapi

dum cumulus; — lom lautumiae; lapici
dinae; vězení v k. lautumiae.

kamenitý, zz kamenu podobný saxo n. lapidi
stmlis; 7—kamenatý, v. toto.

kamenný, lapideus, saxeus; k. -dům domus
lapidibus exstructa ; tp. Z necitný durus,
ferreus, asper, atrox; duri animi; K,srd
ce durus animus.

kamenování, opiš slov. násl.
kamenovati, koho lapidibus cooperire algm;

lapides in algm conjicčre.
kamenovitý, v. „kamenitý.“
kamínek,lapillus. 
kamkoli, adv. gyocungwe; guovis; guácunague.kamna, fornax.
kams, kamsi, adv. aliguo; guoguam, guopt

am; kdyby k. si guo.
kamž, v. „kam.“
kanál, v. „průplav.“
káncelář, v. „úřad.“
kanoléř, + guaestor sacri palalii; magister

serimorum ; * cancellarius. »
kanec, verrés.
káně, milvus.
kanouti, manare; flučre, defiučre; slzy ka

nou z očí lacrimae manant ex oculis.
kapalín, cassis.
kapati, a) trans. něco nač, onstillare algd

aleu? ret n. in algd; b) intrans, Z po
kapkách téci stěllare; v. „kanouti,“

kapě, cucullua.
kapitál, v. „jistina.“
kapitalista, zz boháč homopecuniosus, dives;

= kdo peníze půjčuje fenerator; gut pe
cuniam fenori dat.

kapitola, (-—oddíl v knize) copuť; v. „hlava “
kapitulace, zz smlouva ve válce condičio n.

pl. cenditiones ; — vedání se deditio,
kapitulovati, == pod podmínkami se vzdáti

ad conditiones descenděre, conditiones ac
cipěre; město kapitulovalo urds cerlis con
diliombus se hostů tradidit.

kapka, (přirozená) gulta, (uměle odměřená)
stilla; ost. v. „krápě“ ; tp. = maličkost
paululum, exiguum; ani kapky ne čantil
lum guidem, ne minimum gumdem; v. „krá
pěj.“

kaple, kaplička, sacellum ; aeďdicula.
kapraď, filiv.
kapsa, sinus; tp. ze své k. něco zaplatiti ex

suo (sud pecuntiď) prelium pro re algá
solvěre; něco již v k. míti jam teněre
(possiděre) algd.

kapusta, drassica; crambe.
kára, carrus.
kára, -— kárání castigatio; vzíti koho na

káry, dáti komu ra káry castigare algm
(verberibus n, verůts).



karabáč — každý.

karabáč, jfagrum.
karabáčovati, flagris caeděre algm.
káranec, * maleficus in ergastulum missus;

dům pro k. ergastulum.
káratel, castigator; vindex; zvl. k. (mravů)

castigator censorgue morum.
kárati, koho castigare algm, na těle verbe

ribus, slovy verbts ; punire algm; k. koho
z čeho exprobare alcui algd n. de realga;
objurgare algm de re algá; přísně koho
k. (slovy) graviter accusare algm, (trestem)
gravissimá poend algm afficěre; k.se kým
n. čím suměre sibi exemplum ex algo, uti
algo exemplo.

karavana, coetus una profictscenitum ; comi
latus; grex.

karbovati, vodu aguam lurbare.
karta, obreně ——kus papíru charta; k. ku

hře *pogina; tp. do karet komu hleděti
speculari n. deprehenděre consila ales;
=Z mapa, v. toto.

kartáč, penicillus.
kasa, v. „pokladnice.“
kasárna, castra (urbana).
kasati, něco (na. př. sukni) swuecingěrealgd;

k. kobo pod sebe imperio suo algm sub
Jicěre; k. se acoingi, succingi; tp. k. se
na koho n. proti komu, nač, v. „chystati
se.“

kasir, v. „pokladník.“
kasný, (o šatech) stnuosus; lalus,
kasovati, (kasírovati) něco abrogare, tollčre

alad (na př. legem a p.).
kasta, tribus; corpus.
kaše, puls.
kašel, lussis.
kašlati, /usstre.
kašna, receptaculum ; tmmissarium; lacus.
kaštan, castanea (strom i ovoce).
kaštanový, barvy k. badius.
kat, carnifex; na k. odsouditi koho algm

dare in lormenta n. in cruciatum ; deděre
algm tormentis; aby tě k.! abi in malam
rem (crucem), in mulam pestem ! male sit
tobi/!jako k. more carnificis; crudelisstme,

katalog, v. „seznam.“
katan, carnifex; tortor; tp. homo crudelis,

satvus,
káti se, animum n. mores emendare; ad me

ltorem mentem redire; k. se čeho poenitet
me ret ales; v. „pykati“; k. se kým n.
čím exemplum sib? capěre de algo; docu
mento stbi haběre algd; uti algo exemplo.

katolický, * catholicus.
katoliotví, *fides catholica n. * ecelesia ca

tholicea.

katovati, koho. cxcarnificare, diseruciare n,
excruciare algm.

kavalit, vír n. juvenig nobilis,
kavka, monedula.
kaz, mendum,
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kázání, a) ——poručení Jussum, (obyč. pl.)
Jussa; imperium ; též slovesem juběre a
p-; b) — řeč duchovní * oračio sacra.

kazatel, * orator sacer n. a sacris.
kázati, komu co, a) — poroučeti juběre

8 akk, a inf ; omperare alcui algd n. uť
s konj.; v závětu svém k., aby... cavěre
testamento, uť ete,; k. komu odejiti juběre
algm abire; tmperare alcui ut abeat ; ká
záno mně jubeor nD.jussus sum (na př.
abire); tp. čas n. potřeba toho káže čem
pus n. res postulať; tempus ila feri; res
cogit; necesse est; jak toho káže (na př.)
jeho důstojnost pro ejus d:gmitate; part.
„kázaný“ nepřeloží se v úsloví jako: pob
vinnosť dětinnou láskou kázaná officium
ptetatis a p.; b) ——slovo boží hlásati
* oralionem sacram haběre; * de rebus di
vims dicčre; k. proti komu reprehenděre,
increpare algm.

kázeň, a) — trest poena; animadversio; dům
kázně ergastulum; b) 7m vedení u vycho
vávání a p. disciplina; 7—mravnost kázní
spůsobená pudor (k. zamítati pudorem
dimittěre); k.'vojenská disciplina milila
ris; v k. míti koho črtstiore disciplina
continěre algm; v k. vzíti koho algm re
gendum suscipěre ; vojsko v k. a pořádku
držeti mtlités coercére eť in officio conli
něre; bez k. nulla disciplina assuefactus.

kazič, corruptor.
kazijed, remedium adversus venenum; anti

dotum.
kazimir, pacis turbator.
kazimluv, opiš rčením žnguinate logut.
kazisvět, corruptor; vastator.
kaziti, corrumpěre algd n. algm, —horšiti

deterius facčre, depravare algd, — brániti
čemu tmpedire (reditum alcs), — na od
por se stavěti oppugnare (dignitalem alcs),

ničiti perděre algd; plenem všecko k.
devastare, pervastaré omnia; město K. ur
bem diripěre; k. ae corrumpt; depravari,
pessum dart.

káznice, ergastulum.
každodenní,guotidianus; adv.guolidie; sin

gulis diebus.
každoroční, anniversartus ; adv. singulis an

nis; guotannis; každoročně se opakující
anniversarius ; úřednictvo volí se každo
ročně magistratus crealur annuus.

každý, -ičký, 1) obecně, a) co adj., omms;
guivis, guilibet (kterýkoliv); nullus non;
k. zvíře omne animal; k. nemoci strachuji
se omnes morbos reformido ; b) co subst.
— k. člověk omnes; nemo non; k. vidí
nemo non videt; k. ví nemo est gui nesciat;
c) co subst. i adj. unusguisgue; mnohdy
dostačí pl., na př. aby k. do své otčiny
odešel uf domus suda discedamt; 2) 8 pos



90 kbel — kdyby.

jmem rozřadění a) guisgue (opírá se o
superl. a pron.), unusguisgue; K. o sobě,
pro sebe, pro svou osobu pro se guisgue;
k. učenec doctissimus guisgue; k. sám
sebe miluje se guisgue amať; každému
z vás uni cuigue vestrum; co každému
připadne guoď cuigue evemit; b) k ozna
čení podílnosti guisgue n. číslovky podíl
né: k. volí po jednom n. jednoho singuli
singulos eligunt; každému vojínu pět za
jatců dal singulis militibus n. cuigue mi
litum guinos caplivos dedit; k. zvláště
singuli; pro se guisgue; každému zvláště
říci stngulis dicčěre; starati se o k. (člo
věka) zvláště singulis hominibus prospi
cěre; k. rok, don singulis annis, diebus;
guovis anno, guotunnis, guotidie; na k..
den in singulos dies; každého pátého roku
gutnto guogue anno; zvl. u spojení 8 adj.
„jiný“ a adv. „jinam, jinde“ a p. alius
— alius; na př. k. jinam pádili alit aliam
in partem ferebantur; k. má jiný náhled
alus alia sentenlia est; sem patří též: po
každé «) -—-vždy semper; po k. když
guotiescungue; P) u čísl. základních kla
dou se podilné: po k. dva dčini; po k.
dvacet věceni; u čísl. řadných a superl.
guisgue: po k. u třetího slova tertio guo
gue verbo; k nejstaršímu listu po k. ns
před odpovím antigutsstmae cuigue epi
stolae primum respondebo; 3) k. kdo guis
guis; guicungue.

kbel, lacus.
kda, v. „kdy.“
kde, kdež adv. a) tázací ubi? guo loco? ubi

nam? kdepak? ubinam? ubinam gentium?
kde ——odkud unde? b) vztažné, a) o
místě ubi, guo loco; Římané nebudou míti
k. se zachytiti n. stanouti locus consistendi
Romanis non erit; S) o čase, — kdy guum,
ubi; +) kde kdo, kde jaký gutsgue; omnes;
nemo non; e) neurčité — někde, alicub?,
usguam; kde jinde alibi; alto loco; lépe
než kde jinde melius guam alio loco; d)
kde ——kdežto guum s konj. v. „kdežto“ ;
e) kde — kam v. „kam.“

kdekoli, -liv, -livěk, adv. ubicungue; ubiubi;
ubiv?s.

kdes, -si, adv. alicubi; usguam; jest li n.
zda-li k. stcudi; kďesi cosi varta (orum);
alhgud.

kdežto, cnj. guum 8 konj. guoniam s ind.;
k. předce guum tamen.

kdo, co, 1) tázací, kdo? kdož? kdože? co?
cože? guis? guid? je-li řeč o dvou uter?
utrum? kdo pak? gutsnam? co jest? guid
ret est? k čemu? guo constlio? guorsum?
po čem to jest? guanti (hoc) est? čím, a)
— jakým spůsobem guomodo? čím to je?
gm fit? B) ——proč guare? cur? 2) vata

žné, kdo, kdož, co, což, a) vůbec gui, —
kdokoli gutsguis, guicungue; co kdo nej
milejšího měl guae guisgue eorum caris
stma habebat; kdo koho, korap, kým —
kdo druhého atd. gu? alterum, altori ete,
(kdo komu jámu kopá, sám do ní padá
gui alteri exiltum parat, eum scire oportet,
sibi paratam pestem); tak jsem přítelem
obce jako kdo lam sum amicua reipublicae
guam gui maxime; čím — tím, v. „čím“ ;
b) zvl. co, «) — kdo gut; ten, co to psal
gut hoc scripsit; všichni co omnes gut;
P) všechno co omnia guae; tolik co toť
guot; y) — mezi tím co ďum (co se toto
dělo dum haec geruntur); d) — od toho
času co dum, postguam (co jsem živ dum
vivo; co most začal se stavěti ex e0 tem
pore gu0 «+g0n8institui coeptus est; co svět
světem stojí post hominum memoriam); e)
vlastnost naznačující, buď pouhou pří
stávkou (přišel tam co guaestor guaestor
diluc venit) n. pro 8 abl., loco, nomtne s
gen. (přišel co řečník oratoris modo venit,
co rukojmě obs?dis noměne n. loco); při
porovnání == jako uť, tanguam (miluji tě
co přítele te ut amicum amo); Č) co do
aď n. a (co do přísnosti ad severitatem,
co do učenosti obstojně vzdělán medďio
criter a docirina instructus; co do mne
eguidem), v. „vzhledem“ ; 9) v úsloví: co
já vím guoď sciam n. meminerim; co ne
vidět Brevi; (rok) co rok guotannis n. sin
gulis annis, (den) co den %ndies, guotidie;
jíti co noha nohu mine Zente n. tardo
gradu inceděre ; 9) býti seč, v. „s“; «) u
slovesa „mohu“ guantum: běží co může
guantum počest currit; v. též „možný“ ;
3) neurčité =—někdo aliguis; guis; guis
piam; když n. kdyby kdo s? guts; tak
též „co“ ——něco aliguid; guid; víš co
nového ? numauid novi audisti?

kdokoli, -v, guicungue, guisguis.
kdos, -si, aliguis, guispiam; guidam; ve vě

tách záporných a pochybnost vyjadřují
cích guisguam, ullus; kdyby k., zdali k.
A p. 8%guis, num guis, v. „nějaký.“

kdy, adv. a) távací guando? guo tempore?
b) neurčité ——někdy aliguando, guando ;
unguam, ullo tempore; zřídka kdy, málo
kdy perraro; rarisstme; ©) kdy — čas,
zbývající chvíle oltum; míti kdy otium,
vacuum tempus mihť est, nemíti oťii, vacut
temporis nihil haběre; míti k. k mluvení
tempus vacuum haběre ad dicendum.

kdyby, cnj. kdybych atd., k vytknutí, a)
přání učinam, o si; b) podmínky s?; kdy
by ne — a) n?si; fB) k jedinému slovu
slušíc st non; +) schází-li sloveso sz mž
nus; kdyby jen dummodo, modo, dum;
kdyby snad s? forte; jako kdyby guast,
tamguam si, ac st; kdyby někdo, k. něco



kdykoli —- klatba.

st guts, si guid; a k. i ac jam ut; (kdy
ind. n. konj. po těchto spojkách se klade,
v. Gramm,).

kdykoli, adv. guandocungue; guoties.
kdys, -si, adv. a) všeobecně neurčitý čas

aliguando, guando; unguam, ullo tempore;
b) o minulosti olim; guondam, antea.

kdyť, v. „vždyť.“
když, kdyžtě, a) v otázce guando? b) časové

guum postguam n. posleaguam; ost. v.
Grambh,: 3; IZ tenkráte k. guo tempore;
hned k. uť, ut primum; ubi; často stává
part., zvl. abl. abs. (řeči obyčejně napíší
se, když již byly činěny pleraegue ora
Hiones seribuntur jam habitae; k. hřmí,
nesmí se s lidem jednati Jove tonante non
liceťcum populo agěre; teprv k. se vy
koupal jedl laučus demum cibumsumpstt);
c) podminečné si; když jen ďummodo,
modo, dum (8 konj.) k. jen ne dum ne,
modo ne; d) příčinné guia, guoď; guoni
am ; guum; ost. v. Gramm,

kejkle, pl., praestigiae.
kejklíř, praestigtatov.
kejkliřský, praesligiosus; adv. praestigiato

rum more.
kejklířství, praestigiae.
kel, 1) = zub dens; — dráp unguis; 2) —

co klíží germen.
keř, frutex; keř vinný všťžs, k. papírový

papyrus, k. jalovcový Juniperus.
keřnatý, fruticosus.
kéž, kýž, intrj. utinam, si, o st (8 konj.);

kéž ne učinam ne (8 konj.); k. by byl
raději říkal poťtus dicebat; k. jsem zkusil
vellem expertus essem,

klábositi, něco, o čem garrire, (o nepatrných
věcech mluviti) nugari, (bez příhany —
švitořiti)fabulari, confabulart.

klábosivosť,garrulitas.
klábosivý, garrulus ; loguax.
klacek, /usťtis.
kláda, caudex ; truncus.
kladivo, malleus.
kladný, v. „jistý.“
klam, fraus, dolus (malus); -— lež menda

cium; k.a mam mendactum,fraus; marný
k. fraus ac vanttas ; někdy inf. fallčre a
Jalli: někteří učili klamu, klamu se bo
jice guidamfallčre docuerunt, dum timent
falh; klamu plný frauďulentus, dolosus;
klamu prázdný innocens; simplex.

klamání, v. „klam.“
klamati, koho fallčre, decipěre, fraudare

algm, (slibováním) inducěre,frustrari algm;
— za blázna koho míti deluděre algm ;
k. sama sebe decipěre se ipsum; klamu
se fallor (čím zn re alga), me fallo, ant
mus me fallit, velmi výhementer erro, ve
své naději spes me fall,

klamavý, v. násl,
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klamný, a) o osobách fallax, fraudulentus,
dolosus; b) o věcech fallax (k. řeč men
dacium), = marný vanus, inanis (spes);
adv. fallaciter ; dolose.

klanění se, (bohu), veneratto, adoralio.
klaněti, něco (na př. hlavu) v. „kloniti“ ; k.

se flectěre se, flecti; k. se komu sudmit
těre se alcui; zvl. bohu se k. adorare,venerari deum.

klapačka, crotalum.
klapati, crepare; crepitare.
klapka, pl. klapky (na očích) palpebrae.
klas, spica.
klassický, oplimus, praestantissimus, ex3miu8;

gui inslar exempli esse potest.
klassik, pl. klassikové, ——klassický spiso

vatel, v. předch.
klásti, a) pův., něco kam poněren, collocare

algd in loco algo, (k. slova verba collo
care, componěre; k. jídla na stůl cibos in
mensam apponěre), k. do čeho n. na něco
n. V něco tmponěre algd aleu rei; b) dí
lem tp., v úsloví: vojsko k. castra metart;
most k. pontem facčre; něco v cestu klásti,
v. „cesta“; oheň klásti ignem subjicěre
(aedibus); vejce k. ova parěre; osidla k.
insidias poněre alcui; odpor k. reststěre;
účty k., v. půúčet“; jiná rčení v. u do
tyčných substantiv ; c) — praviti dicěre,

syjirmare, narTare; dějepiscové kladouže ... historiae scriplores traďunt n. me
moriae produnt .. .; mnozí k. Homera
30 let před Lycurgem guidam HPmerum
30 anmis ante L. vixisse putant; d) —
vzdávati něco na koho permittěre algd
arbitrio alce n. alcui, vinu culpam con
ferre in algm; zvl. na svědomi n. na
srdce komu co k. eliam atgue eliam com
mendare alcut algd; moněre algm algd;
e) — ceniti, vážiti aestimare algd ; k. ko
ho rovno 8 kým eraeguare algm alcut;
eodem numero n. loco haběre algm ; k. sobě
něco za hanbu, za Čest dare, vertěre, du
cěre sibi algd dedecori, laudi; za žert něco
k. jocart de re alga; za nic k. niholifa
cěre, pro nihilo ducěre (putare, haběrae)
algd; k. sobě koho přítele haběre algm
in amicorum numero; £) k. něco k čému
— počítati annumerare algd alcu? rei;
2) k. se, a) refl. a) pův. recumběre, o
vojsku castra poněre; B) tp. k. se čím

vydávati se zač, v. toto, 2) f); b)
slovo to klade se... hoc

„3 hoc vocadbulo stgnsfi
pass. ve rčení:
verbo utimur
oatur

klášter, + coenobium.
klatba, a) — zlořečení ersecralio ; impreca

tio, maledictio; (-7—slova sama) dirae ;
preces; k. vésti na koho exsecrari algm
n. dn algm; diras imprecari alcui ; b) —
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vylodčení proseriptio; aguae et ignis in
terdicho; církevní k. * sacrorum tnterdi
etio; do k. dáti agua el igni interdicere
aleui; proscriběre algm; tn proseriptorum
numerum referre algm ; církevně * sacris
aleut interdicěre; klatby rozhřešiti koho
resacrare algm.

kláti, něco n. koho čím foděre, configěre
alam algá re; k. dobytek — zabíjeti cae
děre, jugulare (bovem a p.), co oběti ma
ctare; dříví k. tgnum finděre.

klátiti, něčím guatěre, agitare, jactare algd;
k. se (o osobách) vacillare, titubare, (0
věcech) labare, nutare.

klec, cavea, pro divoká zvířata claustrum.
klečeti, genibus niti n. nizum esse; transgr.

kleče genu posilo, genibus nixus, supplex.
klej, gluten, k. zemský bilumen.
klejovati, něco glutinare, conglutinare algd.
kleknouti, 72 genua procumběre n. subsiděre,

genua Jflectěre n. submittěre; před kým
ad genua ales procumběre, supplicem esse
alcui.

klekot, crepitus.
klekotati, crepare, crepitare.
klemžeti, nictare; nutare.
klenba, v. „klenutí,“
klení, exsecratio.
klenot, a) =—drahá věc res pretiosisstma;

zvl. — drahokam gemma; obecně orna
mentum; b) tp. = co drahého, milého
jest deliciae; voluptas.

klenouti, něco concamerare algd; k. se for
micatim curvari; tp. pandi, extendi; nebe
se nad námi klene coelum super nos «
tenditur n. panditur.

klenutí, camera ; — klenuté místo fornix;
tp. modré nebes k. convexa coeli.

klenutý, cameratus, concameratus.
klep, tp. obyč. pl. klepy sermones an?žes.
klepáni, v. „tlukot.“
klepati, pulsare, na něco algď (na př. 08!

um); k. koho přes prsty, tp. castigare,
caedere algm; srdce klepá cor palpitat;
tp. — klevetati garrire; k. se (zimou)
horrěre.

klepeto, dbrachtum ;
potirt algo.

klepot, pulsatio.
klesnouti, klesati, a) pův. labs, caděre; důr.

corručre; pod břemenem k. oneri succum
bere; k nohoum k. aď pedes procumběre;
oči klesají oculi clauduntur; b) tp., a) =
cbybiti čabi, peccare; B) k. myslí, srdcem
animum demittěre, abjicěre ; animo deficčre
n. caděre; kleslá mysl animus jacens; »)
— tratiti se labi, intertre, conciděre; k.
ve vážnosti auctoritatem suam amitlěre ;
vážnost senatu klesla auctorilas senalus
coneidit; kázeň klesá disciplina labitur,
moc potestas babičur, opus corruuní; ď)

tp. do k. koho dostati

kláti — klnouti.

— v mravech a p. se zhoršiti: mravy
klesají labuntur mores; klesl hluboce
ommbus vitiis et flagitiis deditus est; s)
ve při k. causa caděre; Č) o městě — za

jíti, zničenu býti porire, deleri, expugnari;ost. v. „padnouti.“
klesť n. klestí, sarmenta (orum)
klestiti, v. „mýtiti“ ; tp. ve rčení: cestu sobě

k. k čemu viam sibi, munire ad algd,
skrze nepřátely mečem per medios hosles
ferro n. vi viam stbv facěre,

kleště, forceps.
kleštěnec, eunuchus; spado.
kletba, v. „klatba.“
kleveta, (obyč. pl.) sermones aniles; Z po

mluva utrhačná calumnia.
klevetati, garrire; k. na koho detrahěre de

fama alcs.
klevetavosť, garrulitas.
klevetavý, garrulus.
klevetiti, v. „klevetati.“
klevetník, homogarrulus, — utrhač calumnia

tor.
kli, v. „klej.“
klíč, clavis.
klíčíti, a) trans.

ASvírati“ a p.; b) intr.
germinare.

klička, lagueus; tp. == osídlo lagueus, inst
diae; kličky dělati, metati lagueos poněre,
insidias parare alcui.

klid, čranguallitas; ost. v. „poklid.“
kliditi, čollěre, auferre algd; úrodu s pole

k. messem facěre ; k. se facessčre, abtre;

kliď se apage; facesse hinc.
klidnosť, v. „klid.“
klidný, a) — bez namáhání gutetus, oliosus,

vacuus; k. býti guiescére; vacare; b) —
bez vášní trangužllus, sedatus; k. býti
anímo esse tranguillo; K. mysl animus
aeguus, tranguillus; anim aeguitas; k. ži
vot vita čranguilla, aeguabililas vitue; adv.
2) gutete, otiose; E. ve chovati gutesečre ;
b) čranguille, placide.

klih, gluten.
klika, -= ohyb ffexus; tp. m úskok fallacia,

machina.
klikatý, curvatus, incurvus.

svírati compriměre, v.
— kly pouštěti

klín, a) m dřevo špičaté cuneus; — vojska
šik k. podobný cuneus; k. země lingula;
b) — sebraný šat gremium ; obzvl. tp. —
lůno sinus.

klinovitý, cuneatus ;
klisna, egua.
klíti, exsecratione uti; maledicčre; k. na

koho n. koho exsecrar? algm n. in algm;
devověrealgm; male precari alcui; E. koho
——vypovědíti expellčre, ejicěre algm.

kližiti, a) trans. glutinare, congluttnare alad;
b) intr. zz kly pouštěti germinare,

klnouti,v. kiti,“

adv. cuneatim.



klobouček — kohout.

klobouček, pileolus,
klobouk, plstěný bez střechy pileus, Široký,

poutnický petasus, cuusia; K. na hlavě
míti capite operlo esse, k. smeknouti ca
put apertre.

klokotati, (o slaviku) cantare, caněre.
kloniti, něco snelinare algd (na př. hlavu

na pravo caput in dextram partem ); k. se
(o osobách) capuť ineclinare, před kým k
zemi čofum corpus circumagěre; tp. K. se
ke komu tnchnare se (ad Stoicos); (0 vě
cech) k. se proclvem, decivem esse; labi,
delabi; inelinare, vergěre (dies, sol);
štěstí, časn a p. onelinari, se inclinare.

klopýtnouti, pedem ojffendere, vesligio falli,
labi; tp. — chybiti labs, peccare.

klopot, ——náhlosťt festinatio; klopotem ra

pm; propere.
klopota, -tnosť, — velké namáhání labor; —=strasť aerumna; Z psota měseria; jest

s tím náramná k. laboratur vehementer.
klopotný, z- kvapný festinans, praeprope

rus; — bídný miser; solligitudinis et aegri
tudinis plenus; Úristia; solicitus; ady. m
sere.

kloub, noďus, — článek articulus; artus.
klouče, -ček, puerulus.
kloudný, ——plechý (o zevnějšku) lepiďus;

(o spůsobech) festivus, facetus, elegans;
— čistý munďus; tp. niťiďus, lepidus;
adv. lepide; festive; facete; munde; ni
tide.

klouzati se, * per glaciem transcurrěre.
klubko, glomus; na k. víti glomerare.
klučík, puerulus.
kluk, zz lehký člověk homo lascivus ; — zlý

člověk homo smprobus; scelusi; —— chlapec puer.
klukovský, scelestus, turpi8, Hagiiione; k.

kousek malum facinus.
klus, gradua cilatus; klusem jeti, běžeti, v

násl.
klusati, (o koni) cuřrěre, ciťato gradu tre;

(o jezdci) citato eguo vehi.
kluzký, lubricus, 7m nebezpečný periculosus.
kmen, 1) — peň sfirps; 2) — strom arbor,

pouhé dřevo bez větvíčrunous ; 3) vinný
kmen wiťis; 4) tp. -= pokolení slirps;
Jens, Jamala, genus; královský k. sťtěrps
regia; vojíny dle kmenů a národností se
řaditi copias generatim constitučre,

kmet, 1) -m zeman possessor fundi; vir no
bili genere natus; 2) — rádce * consilia
rius n. (dle spůsobu římsk.) senator; 3)
obecněji ——sedlák agricola; zvl. = pod
daný alcui subjectus; v pl. cives; 4) —
stařec vir exaciae aetatis; senex.

kmetství, a) ——statek kmetský praedium
rustlicum; 2) — řád kmetský digmtas se
naloria; ordo senalortus; 3) — stáří se
neclus; aélas senilts,
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kmit, fulgor; splendor.
kmitati (se), fulgěre, splenděre.
kněz, sacerdos, (jen jednomu, bohu sloužící)

Jfiamen; k. nejvyšší (v Římě) pontifex
(maximus).

kněžie, filtus princip?s.
kněžka, sacerdos.
kněžna, a) = knížecí dcera virgo regia; b)

— kněžka, v. předch.; c) — královna
regina; d) zmchoťknížete princeps; uxor
principis.

kněžský, sacerdotalis, též gen. sacerdotis n.
sacerdotum (na př. stav k, ordosacerdo
tum); k. úřad, k. důstojnost sacerdotium ;
adv. sacerdoltum more.

kněžství, sacerdotium.
kněžsívo, sacerdoftes.
kniha, liber, co svazek volumen.
knihkupec, běbltopola.
knihkupectví, * mercatura librari
knihovna, dibliotheca.
knihovník, bibltothecae praefectus.
knihtiskař, * čypographus.
knihtiskárna, * officina typographica.
knihvedouci, tadulárius.
kniže, a) 7—velmož princeps; b) 7—pánov

ník rex; regulus; odvislý k. dynastes; k.
kněžské ponťifex maximus; jako k. ut
decet principem ; regie.

knížecí, a) — co knížeti náleží gen. princi
pis n. ad). regiu8; b) — knižeti slušící
principe dignus; regius, regalis též gen.
princip?s.

knižetství, princopatus; regnum.
knižka, čtbellus.
knoflík, bulla.
knot, ellychnium.
kňourání, vagitus; ejulatio.
kňourati, vagire; ejulare.

„| kňučeti, v. předch.
knuta, pův. ffagellum; vzhledem k římskému

spůsobu též secures (Gallie pod k. řím
skou u věčném otroctví úpí Gallia secu
ribus subjecta perpeluč premtilur servilute).

koberec, tapetum; stragulum.
kobyla, egua.

kobylka (polní), locusta.
kocábka, cymba; scapha.
kócour, *felis mas.
kočár, rheda.
kočí, auriga (též 8 dodatkem rhedam mode

rans); rhedarius.
kočiči, felinus.
kočka, felis.
kočovati, cum gregibus vagart et pascua per

agrare.
kočovnický, k. život vésti, v. předch.
kočovnik, nomas; pl. * homines vagantes el

pascua cum gregibus peragrantes.
kohout, gallus gallinaceus,
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kochati, amáre ulgm ; k.se delectari, v čem
n. nad čím algá re.

kojiti koho, — tišiti placáre, mulcěre, dele
mre algm; (tp. hněv k. tracundiam réstin
gučre); zvl. dítě k. mammam n. ubera
praebere tnfanli; infantem ad ubera ad
mittěre; K. se animo congutescčre; nadějí
se kojiti aperare, spem concipěre, spem ha
běre; také: magna spes me tenet (fore ut
etc.); sperare videor,

kojná, nutrix.
kokrhati, caněre, cantum eděre,
koktání, Auesitantia linguae,
koktati, lingua haesitare.
koktavý, lingua haesitans.
kol, adv. v. „kolo.“
koláč, placenta.
kolba, certamen.
kolbiště, arena; palaestra.
kolébati, mověre (infantem cunis tmpositum) ;

— houpati agitare, jactare; vítr k. lodí
ventus navem agilat; k. se agitari, fluctu
are.

kolébka, cunae; cunabula (orum), incuna
bula (orum) ; tp. = původní místo incu
nabula (k. vzdělanosti incunabula doctri
nae). '

„kollega, collega.
kolej, orbita ; tp. — pořádek ordo; do k. se

navrátiti, přijíti tn viam redire; k. — sbor
collegium,

kolem, v. „kolo.“
koleno, 1) pův. 7—čásť nohy genu; na ko

lenou genibus nixus; genu postito; supplex ;
na kolena kleknouti n. padnouti tn genua
procumběre, před kým aď genua ales pro
cumběre; supplcem esse alcui; tp. na svá
stará k. n senectule; senex; 2) — poko
lení gens, genus; aelas; třetí k. tertium
genus hominum ; tertia aelas.

kolik, guantum; k. jich guot; k. občanů na
šich guoťtcives nostri? k. jest hodin guota
hora est; neurč. — několik aliguoť.

kolikátý, guolus; k. pak guolus gutsgue.
kolikerý, guotuplex.
kolikrát, guoťies.
kolikrátkoli, guoltescungue.
kolisání, opiš slov.. nási,
kolísati se, = váhati haerére, haesitare, du

bitare, penděre animi (n. animo), antmum
gerčre ancipitem, mezi strachem a nadějí
tnler spem melumgue suspensum esse.

kolkolem, v. „kolo.“
kolmý, (aď perpendiculum) directus ;

kolmo ad perpendiculum ; ad lineam.
kolo, a) u vozu a p. roča, k. mlýnské rota

molae; b) — kruh orbis; circulus; k. u
dělati circulum n. orbem describěre; (0

adv.

vojínech) orbem volvěre; do k. se posta
viti tn orbem consistěre; ost. v. „kruh“;
tudíž zvl. co adv.: kolo, do kola, (kol)

kochati — konati.

kolem, kol ežrcum, ciřca (kolem města
ctrca n. circum urbem); kolem = okolo,
aď sakk., očase též de; v. též „okolo“;
kolem do kola, kol kolem circum ; circa;
in circuštu; hlava mi jde kolem vertigine
laboro; k. choditi (ke každému zvlášť)
circumire singulos; koně kolem do kola
voditi eguum in orbem ducčre; tanec do
kola orbis saltatorius ; chorus; často: „ko
lem“ vyjadřuje se složeninou: circum: K.
se točiti circumagi, se circumagěre ; k. jeti
circumvehi (eguo; navi etc.); E. čeho téci
circumfundi loco alcui; K. voditi circum
ducčre algm; k. jíti, choditi cireumtre
(algď); k. ležeti circumjacére (terrae aů
cui); k. města ležeti, v. „obléhati“; k.
seděti circa assiděre, k. státi circumstaré
(algm), též (na př. o poslouchačích) corona
algm cingěre,

kolotati se, agitari; 7—potáceti se řitubare;
tp. v mysli se kolotám ánimus in contra
rias sententias distrahitur; haereo; du
bilo.

kolovati, čn orbem circumferri, ocircumagt,
mověri; tp. koluje pověst fama est (též
nunciat).

kolovod, chorus.
kolový, k. most pons sublicius.
kolozpěv, * carmen guod in orbem cantatur.
kolozubý, dentibus carens.
komár, culex. ©
komediant, htstrio.
komédie, comoedia; — fraška fabula,
komicie, comtlia (orum).
komický, a) ke komédii patřící comicus; b)

směšný ridioulus; ad risum movendum
aplus; adv. comice; ridicule.

komnata, conclave; cubiculum.
komoň, v. „kůň.“
komonstvo, comilalus; com?iles.
komora, a) — ložnice cubiculum; b) Z mist

nosť ku schování věcí cella; c) =—kan
celář: k. důchodní aerartum ; fiscus.

komornik, cubiculartus.
kompanie, v. „setnina,“ 9
kompas, v. „dralka.“ 6
koňak, ——pacholek od koní agaso; — je

zdec egues,
konání, actio, functio (negotit, muneris); naše

k. actiones, facta; ——vyjednávání nego
ttum; k, úřadu functio; munus.

konati, něco agěre, gerčre algd ; facére, con
Jicčěre,exsegui, obire algd; — vykonávati
exercére, tractare, colěre algd; cestu k.
tter facére, (na lodi) navigare, (v cisích
zemích) peregrinari, (pro vyražení) exour
rěre; svou povinnost k. officio suo fungi,
otrocké práce fungi servorum munere; oběť
k. sacra n. sacrum facčre; aacrificare j
poradu k. consilart; deliberare algd n. de
re alga; k. věci spravedlivé recta segut.



koncert — kormoutiti. p

koncert, jymphonia; concentua.
končina, a) — hranice země fines (ium); b)

— krajina Jfines (tum); regto ; terra; loca
(orum); do všech k. guogue versus; z da
lekých k, e longingua n. remola terra
(ventre).

končiti, něco Jinem faečre rei alcjs (n. re
alcui) ; k. se finem haběre n. capěre; ad
finem n. exilum adduci; evitum haběre;
7— vycházeti čerminari; slovo končí se
dlouhou slabikou vocabulum longá syltaba
terminatur n. cadit in longam syllabam ;
věta končí slovem enunciatio concluditur
vocadbulo,

konec, 1) pův. Jimis; ewitus závěrek,
tadíž exitu anni, exeunte anno) ; exiremum
(rei alcs); často adj. extremus: na konci
města in extremá urbe; ku konci války,
listu, řeči a p. tn extremo bello, in extre
má epistola, oratione, ad evtremam oralt
onem ete.; od počátku až do k. a primo
ad exiremum; též part. extens: na k, roku
anno exeunte, též sub finem anni; k. kon
cův summa; na konec, ku konci == ko
nečně postremo, denigue; ad ultimum, ad
extremum; do konce, tp. — docela omnžno,
plane, prorsus; penitus; (do k. ne mini
me; d. pak vero, aby d. ne, po slovešsech
„zabraňovati“ a p. guominus); k. udělati,
učiniti něčemu jinem facčre rei alcs n.
rei alcui; finem ajfferre n. imponěre rei
alcut, bitvě proeltum diriměre; ku konci
dovésti, přivésti conficěre, ad exitum ad
ducčre algd; jest již k. něčemu res finita
est; jeho vládařství jest k. destit regnare;
k. vzíti finem haběre n. capěre, ad finem
n. exilum adďuci; dobrý, šťastný k. vzíti
(o věci) bene eťfeliciter eventre, prospere
succeděre n. ceděre, zlý, nešťastný male n.

secuscaděre,Zesnás vše eventre;
domnívají se, že s námi vše vezme k.
nobiscum stmul moritůřa omnia erbitran
dur; zvl. rčení: býti v koncích jacěre;
2) smrť exitús (vitae); k. života finis
n. exilus vitač; supremus vitae dies; 3)
— výsledek exitus;jaký k. to vezme?
guorsus hoc cadel, aceždeťt,evadet; bojím
se,jaký-to k, vezme vereor guorsum id
casurum sit; timeo guorsum hoc evadat;
4) m úmysl consilium; k tomucíli a k.,
na ten k. eo consiltoj €a menle (ut etc.) ;

ad eam rem. <konečný, a konec najicífinitus, circum
scriplus / zvl. IZ dočasný non aelernus,
mortalis; b) — úplný totus; c)-— jistotný
cerlus; verua; k. rozsudek senteníia ulii
maj adv. konečně, při vypočítávání po
stremo; denigue; jindy ad ultimum, ad
exiremum; aliguando (k. předce); o tom,
go se až po zdráhání a otálení stává:
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tandem; demum (k. nechal se uprositi pre
canti tandem obsecutus est).

konev, cantharus.
konfiskovati, publicare n. tn publicum addi

cěre (bona ales).
konirna, sťabulum eguorum.
koníř, emptor n. venditor eguorum.
konířství, negottalio eguaria.
konkretni, v. „srostitý.“
koňmo, advy eguo vecius.
konopě, candb?8.
konservativní, strana k. boni.
koňský, egutnus n. gen. egui; eguorum ; K.

hlava capul eguinum ; k. maso caro eguina
n. egui.

konsul, consul; bývalý k. (vir) consular?s;
předešlý k. gut proximo anno consulatum
gerebal, (co vůdce a místodržitel v pro
vincii) proconsul ; k. býti consulatum ge
rěre.

konsulský, consulart8.
konsulat, consulatus; po uplynutí k. consu

latu peracto.
kopáč,rastrum.
kopání, fossio.
kopati, a) — jámu a p. dělati foděre (ťer

ram), také — kopáním učiniti foděre (na
př. studni puleum foděre); příkop k. fos
sam ducčre; k. za něčím guaerčre algd;
b) k. nohama, (o koních) calcitrare, calces
remittěre; 2) k. se foděre, někam fodi
endo perventre velle algo.

kopcovatý, clivosus; tumulosus.
kopcovitý, colli simailts.
kopee, collis; čumulus, (vzhledem k svahu)

chvus.
kopí, hasta ; lancea; házecí k. jaculum; te

lum misstle, krátké pilum; kopím ozbro
jený hastatus.

kopinník, hastatus.
kopiště, hastile.
kopnouti, v. „kopati.“
kopřiva, urttca.
kopyto, ungula.
koráb, navis; ost. v. „loď.“
korál, coralium.
korbel, poculum majus.
kord, gladius; ensi8s; (naposledy) ke kordům

přišlo res venté n. reditur ad gladio8; v
kordy jíti certamtne singulart (cum algo
n. inter 8e) depugnare.

korec, modďius.
korek, cortex.
korma, puppta.
kormidelník, gubernator ; rector navis,
kormidlo, gubernaculum.
kormoucení, dolor; maeřor; aegritudo.
kormoutiti, koho dolore afficěre algm; aegrt

tudinem ajferre alcui; = znepokojovati
agitare; kormoutí mne to aegre id fero;
molestum maěhiesl; neštěstí jeho mne k,
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měseret.me calamilatis ejus; k. se čím, o
něco dolére, maerčre algd n. re alga; do
lore affici ob algd; dolorem (magnum)
capěre ex algů re.

kormoutlivosť, čristitia; aunimua Úristia mae
stusgue.

kormoutlivý, črtstis; maestus.
koroptev, perdir.
korouhev, v. „prapor.“
korsar, v. „loupežník.“
koruna, corona; tp. ——okrasa vůbec decus,

ornamenium; summus honos, summa laus;
též apex (k. kmetství jest vážnost apex
seneclulis est auctoritas); TZ znamení nej
vyšší důstojnosti insigne regium ; diaděma
(atis); tedy: a) — královská moc, hod
nosÉ regnum, imperium; regia dignitas n.
potestas; b) — království regnum, tmpe
rium; c) — vladař rex; imperator.

korunní, gen. regni; k. princ heres regni;
Jilius in spem regni natus.

korunovací, -ání, opiš slov. násl.
korunovati, koho coronare algm; coronam

tmponěre alcui; tp. == krášliti ornare
algm ; k. koho na království znstgne re
gium n. diadema imponěre capili ales;
algm purpurč el sceptro et illt8 instgntí
bus regtis exornare; býti korunován dia
dema aceipěre; korunovaná hlava prin
ceps ; rex, imperator, Caesar.

koryto, canalis ; rivus.
kořen, a) pův. radix; kořeny pustiti raďices

agěre; do kořen, v. „dokořán“ ; b) tp. =
počátek, základ slirpa ; dnitium; Z pří
čina fons, causa, materies; tudiž: z Ko
řene, s kořenem raďicitus, — docela om
nino, plane, prorsus, funditus, penitus;
z kořene n. dokořen vyvrátiti něco algd
radicitus tollěre, evellěre; funditus destru
ěre n. e fundamenlis disjicěre, funditus
evertěre alagd.

koření, conďimentum.
koření (se), v. „kořiti.“
kořeniti, něco condtre algd (re alga).
kořisť, a) ——zisk lucrum, guaestus; b) —

co se nepříteli beře praeda; manubiae;
dobytá zbraň a p. spolta, kterou velitel
veliteli odňal spolta opima; na k. vyjíti
praedatum extre; c) loupež praeda; státi
se k. koho ad algo rapi, auferri.

kořistiti, a) ——zisk míti lucrum n. guaestum
facčre, s čeho ex re algá; b) — kořist
hledati praedari.

kořistnik, praedator.
kořiti, koho frangěre n. repriměre spiritus

n. aněmum. alcs n. algm; k. se se summit
těre, animum demiltěre, komu n. před
kým se summiltěre alcui.

kos, merula,
kosa, falz,

kormoutlivosť — koupiti.

kositi, něco metěre, secare úlgd; seno k.
foenum caéděre.

kosmo, adv. v. „kosý.“
kosť, 08; jest jen k. a kůže vix osstbus hae

ret; macie confectus est; tp. kostem ho
věti corpus (o více corpora) curare; kosti
složiti mori; 2) slonová k. ebur; ze slo
nové k. eburneus.

kostel aedes sacra.
kostěný, osseus.
kostka, čalus (se čtyřmi stranami), čessera

(se Šesti stranami); pl. kostky, co hra
alea; v k.hráti talis luděre; talos jacěre ;
aleá luděre.

kostlivec, v. „kostra.“
kostra, ossa (tum).
kosý, obliguus; Úransversus; — šikmo jdoucí

declvis; adv. obligue, in obliguum.
koš, corbis ; Jiscina, (na chléb) canistrum,

(na vlnu) calathus.
košíček, corbula; guasillus.

| košile, asi čunica interior; subucula.
koště, scopae.
kotáleti, volvěre, volutare dlgd; k. se volu

tari.
kotě, catulus felis.
kotel, ačnum; cortina; = hudebný nástroj

tympanum.
kotiti, evertěre, subvertěre algd; K. se „káceti.“

| kotlina, locus depressior, (hluboká) vorago,
u sopky crater; 08, ex guo famrgne eru
ctantur.

kotník, arficulus, u nohy ťalus.
kotva, ancora; K. vhoditi, spustiti uncoras

jacěre; K. zaraviti naves deltgare aď an
coras, (o loďstvu)olassem constitučre ali
cubi; na k. státi in ancoris esse, stare, (0
lodi samé) ad ancoras deligatum esse; k.
zdvihnouti ancoras tollčre; k. utíti anco
ras praeciděre.

kotviti, ancoras jacěre; mnavesad ancoras
deligare.

koudel, stuppa.
koukati, v. „hleděti.“
koule, (přirozená) globus, (uměle udělaná)

sphaera, (k střílení) glans.
kouleti, volvěre, volutare algd.
koupati, koho lavare algm (aguč); k. se la

vari; se lavare.
koupě, empiio; dobrou k. udělati bene eměre;

— zboží mer.
koupel, 1) koupání lavatio; studená, teplá

frigida, caltda lavatio; studenou k. vzíti
lavari frigidá; do k. jíti čavatum tre; 2)
místo ke koupání, a sice: a) Z vana a

p. balneum ; b) — koupele, lázně balneae,koupelní, balnearius.
koupiti, kupovati, něco eměre, pesuniz sibi

parare, (smlouváním) mercari algd, zvl.
kupovati ——chtíti koupiti empturire ; k.



kouř— královský.
"lacino bene n. parvo eměre, laciněji mt
noris, draho malo u. magno, tak draho
tanti.

kouř, fumus, == bustá pára vapor.
kouření, = nakuřování suffilio.
kouřidlo, odores; suffimentum.
kouřiti, fumare: fumum emiltěre; 7 kaditi

odores incenděre; suffire; K. se — páru
vydávati vaporem emitlěre; v světnici se
k. * fumus tmplet cubiculum.

kousati, kousnouti, koho, co morděre algm n.
algd, k. do čeho morsu accipěre algd;
dentes impriměre alcui; do pysků se k.
labra morděre.

kousavý, morda«x.
kousek, particula, frustulum ; ——dil, část

pars; k. pole agellus; na kousky rozlá
mati frangěre n. comminučre algd; po K.
v. „kus“; tp. pěkný k. egregie factum ;
šílené kousky onsaniae; hloupý K. sčulte
Factum.

kouskovati. něco discerpěre algd.
kousnouti, v. „Kousati,“
kousnutí, morsus.
kout, angulus; 7—místo skryté angulus; re

cessus; tp. — celé obydlí, ve rčení: vla
stní k. a kuchyně arae focigue; v zad
ních k. odpočívati jacěre (0 studiích a p.).;

kouti, (železo), cudére, tunděre (ferrum); —
shotovovati fabricari, procuděre (na př
meč ensem); tp. vymýšleti fingěre,
stručre, cogučre; lest, úklady k. menda
ctum, fallacias stručre, tajné obmysly con
silta cogučre; něco se kuje algdďjit, geri
tur, kuje se cosi nového nov? aligutd (ab
dis) dnitur consilii; zrádu E. prodihonem
machtnart, moliri.

kouzelnictví, veneficium; ars magica.
kouzelník, veneficus; magus.
kouzelný, veneficus; magicus. —
kouzlo, veneficium; ara magica; tp. = vvada

eximia venustas; grultia.
kov, metallum ; aes.
kovadlina, incus.
kovát, aber ferrarius.
kovati, v. „kouti.“
kovkop, * homo in metallis occupalus.
kovnatý, * metalli plenus.
kovový, ačneus,
koza, capra; capella.
kozel, caper; rčení: svázati koho do k. gua

drupedem algm constringěre.
kozelec, v úsloví: kozelcem letěti praecipi

tem ferri.
kozí, caprinus.
kozlik, (u kočáru) seďes aurigae.
kozorožec, (zvíře) rupicapra;

Capricornus.
kožený, e corio factus.
kožich, pellis; pelles (tum).
kožišina, pelles (tum).

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.

(souhvězdí)
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kra, obyč. pl. kry glodi nivales,
krabice, capsa,

kráčeti, kročiti,gradi, vaděre, ingredi, (vážně)
tnceděre; tp. — žíti vlvěre; ooon zloucestou k. bene, recte, turpileŘ vivěre; k.
sobě znceděre.

krádež, furtum; k. obecných peněz pecula
tus; k. lidi raptus hominum; dopustiti se
k. furtum facěre,

kradmo, v. „pokradmo.“
krahujec, aceipiter,
kraj, 1) — obruba margo; ora; u nádoby

někdy i u příkopu a p. též labrum (roby
na k. stříbrem obkládati cornua ab labris
argento circumcluděre); 7— obruba šatu
limbus; k. lodí latus; někdy adj. extre
mus (na k. mostu dn extremo ponte), v.
„konec“ ; tp. státi na k. zkázy, propasti
in summo discrimine versari; na k. života
morti propinguus ; 2) ——krajina, díl země
regio (zemi na 4 k. rozděliti čerram in
ouatuor regiones describěre); tractus, pa
gus; v. „Krajina“; 3) ZZ ne město, ven
kov rus; v kraji ruri; živobytí vkraji
vila rustica.

krajan, -= z též vlasti rodilý popularis;
gut ejusdemest civitatis; Z vtémž městě
rodilý n. obývající civis; jaký jest k.?
cujas est?

krajanka, popularis; v. předch.
krájeti, secare algd,
krajina, regi0; (vzhledem k rozsáhlosti) tra

ctus; často též: provincia, loca (orum);
Jinex; do všech k. guogue versus.

krajinský, provinctalis.
krajní, ——co na kraji jest marginalis; také

z I. v superl. (i p.) extremus ; ultimuas,
krajnosť, extremum n pl. extrema.
krákati, crocire; caněre.
krákorati, gracillare.
král, a) pův. rex; k. malé země regulus ;

býti k. regnare; státi se k. regnum adi
ptsci, regem fiert; jako k. žíti regio victu
atgue cultu aetaltem agěre; b) tp. — nej
lepší, první princeps (poetarum a p.).

králevič, filtus regis.
králik, 1) -— malý král regulus; 2) zvíře

cuniculus.
králobijce, v. „královrahb.“
králová. regina.
královati, regnare, regěre, regem esse; k.

komu, nad kým tmperare alcui; regěre
algm.

královie, v. „králevič.“
královna, regina
královrah, gu? regem interfecit;

parricida.
královský, a) == co králi náleží regius, n.

gen. regis; k, sídlo regia; k. koruna zn
signe regium; dtaděma (alis); k. rodina
domus regia; reges; K. rod stirps regia;

(obecněji)



98

b) — krále důstojný regalts; k. nádhera
cultus regalis; adv. regie; regaliter; krá
lovsky žíti, v. „král.“

království, a) — vláda královská regnum ;
k. komu poručiti, dáti regem algm con
stitučre; na k. seděti regnare; b) — země
králem spravovaná regnum; c) k. nebeské
coelum.

králův, regius n. gen. regis.
krám, — místo, kde se co prodává taberna;

k. knihkupecký taberna hbraria; — zboží
merces.

kramář, caupo; tnetitor.
krámský, cena k. prelium (guo res alga ven

ditur).
krápati, sdillare.
krápě, -ěj, gulta (přirozená k.), stilla (uměle

odměřená); k. krve gulta sanguims n
sanguinea; není v něm k. dobré krve ne
ullum pilum bon? věri habet; ani k. krve
nihil sanguinis.

krapet, v. „kapka n. krápě.“
krapka, gučtula.
krása, pulchritudo, formosttas; obecněji for

ma, species; ok. řeči a p. elegantia; pul
chritudo; ženská k. venustas; mužská ďi
gmtas (formae); o krajinách a p. amoe
mlas,

kráska, mulier pulchra.
krásnooký, oculis venustis.
krásný, pulcher, zvl. o kráse mužské formo

sus, o ženské venusťtus, o krajinách amoe
nus, o kráse esthetické elegansý, k. vědy
artes liberales n. optimae, studia humani
tatis; nejk, umění optimae artes; k. hlas
vox suavis, dulcis; k. kniha liber egregius,
eleganter acriplus; adv. pulchre; k. vy
hiižeti pulchra (venustá, formosč) esse spe
cie; tp. oobsahu: k. psáti eleganter seriběre ;
velmi k. praví Plato P. praeclare dicit;
k. eniti belle sonare, Jucundi esse soni;
mnohdy: „krásně“ ve smyslu připouštění,
zvl. u spojení: by k., kdyby k. — třebas
by liceť, guamguam, guamvis

krásocit, elegantia judicii; judicium elegans,
krásocitný, v. „esthetický “
krasopaní, Venus.
krásti, furtum facčre, něco furart algd;

furto subtrahěre aleui algd; (mírněji sur
ripěre alcu: algd; tp. k. se odkud clam
se subducěre ex loco algo.

krášliti, něco erornare, excolčre algd.
kratinký, perbrevis; tak k. čas tanta exi

guitas temporis.
krátiti, něco breviorem facčre rem alguam ;

tp. contrahčre algd ; čas, noc tempus, no
ctem contrahčre.

krátkost, brevitas; v krátkosti a) — v krát
kém čase brevi, brevi tempore; b) — ou
hrnkem drevilter; paucis; k. zraku v.
násl.

království — krk.

krátkozrakost, ocult non salis prospicientes;
tp. tmprudentia.

krátkozraký, cujus ocult non longe conspectum
ferunt; k.býti oculis nom satis prospicěre.

krátký, o prostoru a času drevis (velmi k.
perbrevis); o životě a čase exwiguus; k.
dech spiritus (angustus n.) anguslior, an
gustiae spiritus; k. noci contractae noctes,
nejk. den dies brumalis, bruma, nbe noď
solstilialis, solstihum 3; v k. čase drevt,
brevt tempore; před k. časem brevt ante;
nuper, modo; po k. čase brevě post; K.
slovy paucis, k.slovy oznámiti paucis ab
solvěre algd; nejkratší cesta dler prod
mum; čas jest příliš k. temporis angu
stiae cogunt; adv. krátce, krátko dreviter;
o čase: brevi; k. před tím drevi ante; k.
před n. po (smrti něčí) hauďd mulltum ante
n. posť (mortem alcs); v mluvení: 'brevi
ter; paucis: k. podotknouti dreviter n.
paucis altingěre; brevt dicěre; na k. breve
tempus; brevi; z krátka (řečeno) ne multa
n. gutd multa? ut in pauca conferam n.
conferamus; ne longum faciam; ne longus
sim, ut paucis dicam; též denigue.

kratochvíle, a) 7m vyražení delectamentum ;
pro svou k. antmi causa; b) I— žert jo
cus; — hra lusus, ludus; z poubé k. per
ludum ac jocum; ©) 7= posměch čudi
brium.

kratochvilný, Jocosus; jocularis ; adv, Jocose.
kráva, vacca ; bos.
krb, focus.
krčiti, incurvare, — stáhnouti contrahěre

algd; k. čelo frontem contrahčre; K. se
curvari.

krčma, caupona; bídná k. couponula.
krčmář, caupo.
krejčí, * gui vestimentis faciendis viclum

guaerit; + sartor.
kresba, pictura lineavis; imago.
kresliti, adumbrare, describěre algd n. tma

ginem ret ales, na čem on algč re.
krev, sanguis, (k. z těla vyteklá) cruor; bez

k. exsanguis; sangutne carens; k. pustiti
sanguinem miltěre, staviti sanguinem coht
běre, vyliti pro viasť sanguinem pro pa
triá profunděre n. patriae largiri; k. ho
ušla animam cum sangutne effudit; krve
prolití caedes, spůsobiti mezi občany cae
dem civtum facěre; krve žádostivý san
guinarius; sangutnis avidus; příbuzenství
po k. consangučnitas; tp. k.zz rod stirps;
gens; šlechetné krve nobisť genere natus.

krevnice, vena.
Kristus, Christus.
krk, collum, šíje cervices,— chřtán gula,

fauces; bolení krku faucium dolores; K.
sraziti komu frangěre cervicesaleut; okolo
k. komu padnouti nvaděre in collumales,

n]—



krkavčí — krutý.

amplecti algm; tp. na k. býti Komu —
na blízku komu 32 cervicibus ales n. supra
caput aleut esse — obtížným býti oneri
esse (molestum esse) alcui; „k.“ ——Život
vita, caput; o k. tu běží vita (tua) agi
tur; na k, uvaliti komu co, v. puvaliti.“

krkavči, corvinus.
krkazec, corvus.
krkolomný, periculi ac disoriminis plenus;

periculostssimus.
krmě, cibue; alimentum; Z uměle strojené

esca.
krmení, pasťtio, (na sádlo) saginatio; -Z žrá

dlo pabulum.
krmiti, koho padbulum n. cibum praebere al

cui; nutrire algm ; k. na sádlo saginare
(besttam); krmený opimus.

krmný, opimus; k. dobytek pecus altile.
kročej, gradus, gressusi — míra délná pas

Sus; V. p„Krok.“
kročiti, gradum facěre; gradi; v. „kráčeti.“
kroj, habitus (vestis); cultus, vestitus, forma;

k. selský vestiltus agrestis; z k. a obyčeje
vyjíti obsolescěre.

krojidlo, (u pluhu) dens n, culter aratrt.
krok, 1) pův. gradus, gressus, krokem gra

dattm ; anik. jsem z domu potud neučinil
nondum pedem domo extuli, nondum domo
egressus sum; přímým k, recta (vid); tp.
k. k něčemu učiniti aggredi algd; ani k.
s jistotou neučiniti omnino haesitare; 2)
= úmysl, čin consiltum; povážlivý k. u
činiti consiltum anceps capěre, inire; také
slov. facčre: nebyl bych ten k. učinil,
kdyby . . illud non fecissem, st n.mísi...;
litoji k. toho poeniteť me hoc fecisse; 3)
míra délna passus,

krokodil, crocodilus,
krokva, cantertus.
krokví, canterii; contignatio.
krokvice, regula.
krom, -ě, 1) praep. a) 7- mimo, leč, vyjma

praeter s akk. (všichni k. tebe omnes prae
ter te); po záporných výrazech často:
nist (nikdo není dobrý k. moudrého nemo
mist sapiens bonus esť; nic jiného k. něhil
aliud msi); také: excepto eo, guum disces
seris ab eo; b) rmnadto praeler; exceplo
eo: k. toho praelera; insuper; ad hoc,
ad haec; k. toho že praeterguam guod;
k. dotčených jiných pevností (někol:k
mají) exceptis čllis, de guibus locuti su
mus, castellis ete.; ©)— vně extra sakk.;
k.vlasti peregre; extra patriam; k. vlasti
semřiti extra patriam n. fines civitatis
mort; k. obyčeje extra ordinem 3 k. žertu
extra jocum; joco remoto; 2) schází-li do
tyčný pád, tak že se „kromě“ spojce po
dobá: solum; modo; tantumodo ; nonnisi;
k, že praeterguam guod n. nist ouod; k.
kdyby nie? n. nisi ai,
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kromobyčejný, extraordinarius; adv. extra
ordinem.

kronika, annales; fasli; commentarii rerum
gestlarum.

kronikář, gui annales ete. seribit.
kropenatý, varius; maculis sparsus.
kropiti, něco spargěre, aspergěre algd.
krotitel, domtlor.
krotiti, (zvíře), domare (bestiam); mansuefa

cěre; tp. o lidech: mansuefacčre, domare,
oočrcčre, refrenare; lid k. plebem coěrcěre;
= chlácboliti placare algm; o vášnich:
coěrcčre, compriměre, cohiběre, conliňěre
(cupiditates, tram, libidinem a p.).

krotkosť, mansuetudo.
krotký, od přírody cicur; — ochocený man

suelus; domilus, mansuefactus; tp. — ti
chý placidus, leni8.

krotnouti, mansuefier.
kroupa, (ledová), grando, pl. kroupy grando,

k. padají grandinat; grando cadit.
kroutiti, čorgučre algď; k. řeč, slova delor

guěre, false interpretari algd; k. se cur
vari.

kroužek, annulus.
kroužiti, ctrcino describěre algd; Kk.se in

orbem sinuari.
krov, čectum; tp. -— obydlí tectum, domus.
krt, -ek, ta/pa.
kruh, 1) pův.orbis; circulus; gyrus; v kruh,

krohem (T do kola) koho voditi ducěre,
agěre algm in orbem ; k. náspů a přísopů
corona; k. hadí sptra; zvl. k. zlata, stříbra
later aureus, argenteus; K. udělati circu
lum n. orbem desoriběre, okolo čeho cžr
cumsertběrealgd (circino, vírga, kružidlem,
hůlkou); 2) tp. k. posluebačů corona ;
— spolek ožrculus; v k. přátelském inter
amicos; v našich k, nobiscum; inler nos.

krunéř, -ýř, thoram.
krůpěj, v. „krápě.“
krupobití, grando.
krušný, ——křehký fragits; ——těžký, perný

molestus, gravis; labortosus; adv. moleste;
graviter.

krutosť, a) — ukrutnosť crudelttas, saevitia,
atrocitas (na př. k. války crudelitas cte.
belli); mírněji ZZ nešetrnosť asperitas; b)
7z náramnost vehementia, gravitas; K.
zimy asperilas, saevilia hiemis n. frigo
ris; k. bolesti vis n. magnitudo doloris;
©) TZ přísnost severilas, durilia.

krutý, a) 7- ukrutný crudehs, saevus, atrox;
k. válka bellumatrox ete.; b) Z náramný
vehemens, gravis; k. bolest dolor acerbis
simus, k. zima hiems acris n. aspera ;
friges acerbum; méně K. vimy frigora
reměssiora; c) Z přísný Severus; durus,
intiguus; k. trest poena gravis n. inigua,
suppliovum acerbum n. acre; k. výminka
tristis condilio; právo k. lex severa; adv.
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crudeliler, alrociter; vehementer, graviter ;
tnigue.

kružidlo, circinus.
krvácení, sanguinis profluvtum.
krváceti, sanguinem funděre n. mittěve; rána

silně krvácí largus sanguis manal u. pro
Jluit e vulnere; nos krvácí oruor e naribus
Jiuit; tp. srdce mně krvácí summa mise
ralione afficior.

krvavý, a) krví zkálený ocruentus, cruenta
tus; sangutnolentus, sanguine TE3persus;
b) == oo s prolitím krve jest oruenlus;
k. bitva proelium cruentum, atrox; adv.
cum mullo sangutine, atrociter.

krveprolití, caeďes; sanguis; bez k. sine san
guine.

krvežíznivý, sanguinarius; sangučnis siliens
D. avidus.

krvolačný, v. „krvežíznivý.“
krysa, mus; glts.
kryt, čectum; pl. kryty (nástroj vojenský)

testudo ; vinea.
krýti, něco legěre, contegěre, tntegěre algd

(algá re); ——schóvávati oceulěre, occul
tare algd; k. se abděre, oecullare se; k.
se koho n. čeho, v. „skrývati se.“

křastěti, crepare; slrepěre.
křeč, spasmus.
křehkosť,fragilitas ; mollitia ; tp. — slabost

debilitas, infivmitas; viltum ; to jest naše
k. hoc vitium tn nobis est.

křehký, fragili8; mollis; tp. debilis, infirmus.
křehnouti, riyčre.
křehot, stridor.
křehotati, striděre, o žábách coagare,
křemen, stlex.
křepčiti, saltare; mověi?.
křepelka, coturniď.
křepkost, vis; vires.
křepký, validus, firmus; k. sily bonae vires.
křesati, oheň tgnem elicěre conflhiotu lapi

dum.
křeslo, sella; sedes.
křest, * badťismus ; K, přijmouti = pokřtěn

býti, v. „pokřtíti.“
křesťan, CAristianus.
křesťanský, Christianus ; tp. piue; nábožen

otví k., v. násl,
křesťanství, doctrina Christiana; Christiano

rum religio; v k. vyučovati koho prae
ceptis doctrinae Christianae imbučre algm;
k. přijmouti CAristianorum religionem sus
cipěre.

křičeti, clamare; clamorem eděre, tollěre, o
více podmětech conclamare; úsilovně k.
vociferari; k. o pomoc auxihkum (alcs)
implorare; k. za někým clamore algm in
segui; k. na koho -—pokřikovati, v. toto,

křída, creta; křidou natřený crefatus,
křídlatý, volucer; volalilis.
křídlo, 1) pův. u zvířat vůbec ala, u ptáků

— křivý.

pennae; tp. pod křídla něčí se utikati tn
Jidem et clientelam alcs se committěre; 2)
bočaí dil vojska cornu; (u jizdectva a
spojenců také) ala.

křik, clamor, veliký k. vociferalio, (o více)
conclamatio; do k. se dáti clamorem tol
lěre, eděre; clamare; stal se k. clamor
ortus est; křik n. (obyč.) pl. křiky —
sváry, hádky altercatio, jurgium;.,— po
věsť, ve rčení: do k. přijíti tn ora homt
num abire n. pervenire.

křikloun, clamator.
křiknouti, v. „vykřiknouti“, též „křičeti.“
křísiti, excitare algm, koho z mrtvých mor

tuum ab inferis excitare n. revocare.
křiš, ctcada.
křištál, crystallum. *%
křišťálový, crystallinus.
křítek, čar; v pl. lares, penates,
křiv, v. „křivý.“
křivda, a) z- nepravda falsum; mendacium;

b) — bezpráví injuria; (mirněji) inigut
tas; činiti, dělsti komu k. čnjuriam in
ferre n. facěre alcui; mně se děje, stává
k. fit míhi injuria.

křivditi, a) ——lháti mentiri; b) — bezpráví
činiti komu onjuriam inferre n. facčre
alcui; tnjuriá afficěre algm.

křivdivogf, čnigustas; injuria.
křivdivý, v. „křivý.“
křiviti, něco incurvare, tnflectěre algd, k. se

curvari.
křivo, v. „křivý.“
křivolaký, curvus, incurvus; flexuosus.
křivonohý, varus; valgus,
křivopřísežnictví,perjurium.
křivopřísežný, perjurus, (obecněji) perfidus;

adv. perfide.
křivost, curvaťura.
křivý, křiv, 1) pův. nerovný CUrvU8; IN

curvus; IZ zkřivený curvatus, háčkovitě
aduncus; -= mnohé záhyby mající lexy
osus (nohy k. crura distorta n. vara); —
na jednu stranu nachýlený odliguus; 2)
tp. a) nepravdivý falsus, vanus; pra
vus; k. řeč mendacitum; k. přísaha per
jurtum; k. svědectví falsum festimontum;
E. zpráva falsus nuncius; b) — nespra
vedlivý ?njustus; iniguus; k. cesty frau
des, artes; k. sočení calumnia; crimina
to; c) křiv, křivý — vinen poenč n. sup
plicio dignus; veus; injuriosus; nejsem k.
culpů vaco n. careo; k. býti komu znju
riam facěre alcuv; k. zůstati causa caděre;
adv. křivo, křivě flexuose; obligue; křivo
n. na křivo tn odliguum, (tp. křivo hle
děti livěre alcut); 7— nepravdivě also,
non resto; k. přísahati perjurtum facěre,
perjurare n. pejerare; k. svědčiti falsum
testimontam dare; Z neprávě, Aesprave

nad—



kříž — kus.

dlivě injuste, inigue; per injuriam; k.
jednati tnjuste agere; injuriam facčre.

kříž, a) pův. erux; smrt na k. * supplicium
crucis, v souvislé řeči pouze crux; též
supphctum servile (s. na E. komu bhroziti
erucem alcut minari, boho potrestati sup
phcio servili animadvertěre in algm); na
k. pověsiti tn crucém aúgěre n. tollěre, při
biti cruci affigěre, vůbec cruce afficěre
algm ; křížem, na kříž, přes kříž * in
crucis speciem; in decussem (vlastně takto

. . * *
X), in guincuncem (vlastně „*,); křížem

sázeti in guincuncem disponěre; položiti
co křížem atd. decussare; k. na k. běhati
huc tlluc cursare; b) tp. ——utrpení mala,
calamitas; dolor, cruciatus; mnoho k, miti
* multis malis vexari.

křižovati, koho cruci ajffigěrealgm; v. „ukři
žovati“ ; k. se 7m na kříž ležeti: cesty se
křižují via in diversas partes abit, divi
ditur; myšlenky v hlavě se k. animus sn
vartas partes trahiťur.

křižovník, křižák, * cruciferus, * cruciatus,
v pl. též * exercitus contra fidei christia
nae adversario8s pugnans.

křoví, virgultum; fruticetum; dumetum (trní).
kttiti, $+babtizare n. sacris Christianis ini

tiare algm.
kterak, -kž, adv. a) tázací guomodo? guem

admodum? b) vztažné ——jak guomodo,
guemaďdmoďdum; gua ralione, guo pacto;
ustanoviti, k. se co státi má rationem
inire, guomodo algd fieri possit; c) — že,
v lat. akk. s inf.

kterakkoli, v. „jakkoli“
kteraký, gualis.
který, -ž, -žto, 1) vztažné zájmeno gui; zvl.

po jmenech přídavných, pojem řadový
vyjadřnjících (jako po primus, princeps,
ultimus, solus a p.) vypouští se, na př..
V. byl prvý, k. o tomto předmětě jednal
V. primus eam rem tractavit; 2) tázací
guis n. gui (v. Gramm.); o dvou: uter
(kterému před k. dáti přednost uter utri
anteferendus); 3) neurč. aliguis; málo
který pauct.

kterýkoli, gutcungue; guřvis; outlibet; těž
guisgue (kteří za k. příčinou k nim přišli
gui guague de causa ad eo8 venerunt).

kterýs, -si, aliguis; guidam.
kuběna. concubina ; pellex.
kuběnářství, concubinatus.
kudrnatý, crispus n. crispo capitllo.
kudy, adv. a) zz kam guo, guem in locum;

b) — jakou cestou per guem ete.; guč;
tp. nevím kudy kam guo me vertam nescio.

kudykoli, adv. ——jakoukoli cestou gudcun
gue (via).

kuchař, coguus; přísl. hlad jest nejlepší ku
chař fames optimum condimentum cibi.
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kuchařiti, čgne subjecto faočre, ut ferveat
algd ; cibos praeparare.

kuchařka, cogua.
kuchyně, culina; k, veřejná popina; — jídlo

cibus,
kuchyňský, k. byliny olus (eris).
kukačka, cuculus.
kukla, persona; cucullus (na hlavě); k. komu

dáti cucullum capiti alcs indučre; tp. K.
pokrytství s něho strhli evolulus est inte
gumentis disstmulationis.

kůl, (tenký) palus; (tlustý) sťipes; (plotový)
sudes; (== pilíř u mostu) sudlica; pl. koly
vallus (i); pali (orum); na K. naraziti
per medium hominem stipitem adigěre.

kulatosť, orbis.
kulatý, vůbec řotundus, podobu koule

mající globosus; adv. rotunde,
kulhání, claudicatio.
kulhati, claudicare; clauďdum esse.
kulhavý, clauďus.
kulička, globulus.
kulich, noctua.
kulka. (k střílení) glans.
kulovatý, v. „kulatý.“
kůň, eguus, (sprostěji) caballus; mannus;

k. jízdný eguus ad eguitandum aplusj
vsednonti na k. eguum conscenděre; jeti
na k. eguo vehi, eguitare; s k. ssednouti
ex eguo descenděre; na koni, v. „koňmo“;
k. sedlati eguum sterněre.

kuna, meles.
kuňkati, coarare.
kup, emphio.
kupčiti, mercaturam facěre; megoltart, k.v

čem venděre n.-venale habere algd.
kupec, a) ——obchodník mercator, negofiator ;

b) — kupující emptor.
kupecký, mnercatorius ; k. krám čtaberna (mer

catoris); adv. mercatorum more n. uť con
venit mercatori.

kupectví, mercatura.
kupmo, adv. empiione.
kupovati, v. „Koupiti.“
kůra, (zevnější) cortex, (vnější) liber, (ma

chlebš a p.) crusta.
kurie, curta.
kůrka, (na chlebě a p.) crusla.
kurnik, gallinartum.
kuropění, cantus galli.
kuroptev, perdix.
kurva, scortum; meretrix.
kuřátko, pullus; pl. kuřátka, (= souhvěadí)

Vergiliae.
kuře, pullus (gallinaceus); posvátná k. pulli.
kuří, gallinaceuas.
kus, a) sousto ojffa,frustum ; k. chleba fru

stum panis; tudíž 7—málo, trochu pau
lum, exignum (rei alcs); ani kusa ne lan
tillum ouidem; b) — dílecelku pars, (ulo
mený) fragmentum; k. papíru scida, k.
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látky pannus; hodný k. cesty bona para
n. mullum viae; hodný k. pole aliguan
tum agri; k. po k. per partes; singulatim
n. adj. singuli; po kusích minutatim ; car
plim; ovce po K. n. kus po k. prodávati
oves singulas venděre; zvl. na kusy: na
k. rozsekati in partes n. minutalim con
cidere n. consecare algd, na k. roztrhati
lacerare, discerpěre alad; na drobné k.,
v. „kousek“ ; ©) — věc jednotlivá, k ji
stému rodu a p. náležející res, o Život
ných caput, (na př. stádo 30 kusů grex
triginta capitum); přidáno-li jméno ro
dové, netřeba: „kus“ zvláštně vytknouti:
k. dobytka pecus (uďis), dlé souvislosti
též bos, taurus; deset kusů ovec decem
oves; k. dřeva lignum, k. práce opus, tak
též v pl.: kusy dříví ligna, k. mosa car
nes; k. smůly pices; zvl. a) — dilo umě
lecké opus, dramatický k. /abula, (comoe
dia, tragoedia); mistrovský k. opus artis
absolutum; P) z jednoho k. solidus; v je
dnom k. uno tenore; continenler ; assidue;
d) — věc, ohled res, locus: ve všech k,
omnibus in rebus; přední a hlavní kusy
čeho prima ac praecipua capita rei alca;
e) — skutek, (adatně vyvedený) facinus
magnum; res praeclare et fortiter gesta,
(lstně) dolus, fraus; v. „kousek.“

kusý, a) — krátce uťatý curtus; mulilus;
truncus ; b) — necelý non integer ; man
cus; in guo ahgutd deest.

kuše, scorpio, veliká na voze vozená dallisla;
— lak arcus.

kůzle, haedus; capella.
kůže, na lidech a zvířatech: a) nestažená

cutis (jemná), corium (tvrdá) ; jen ho k.
a kosti viď osstbus haeret; do k. ad cu
tem; jde tu o kůži capul ejus agitur; b)
stažená pellis; k. ovčí vellus; k. vydě
laná aluta; do k. odříti koho, komu k.
stáhnouti pellem alcu: detrahěre; tp. ne
chtěl bych býti v jeho k. nolím ego esse
gui 18 est.

kužel, colus.
kuželka, conus.
kvákati, croctre.
kvalita, genus,
kvalitativní, opiš slovesem genus, v. Vojáč.

Ruk. 6. 3., pozn, 2.
kvantita, magnitudo.
kvantitativní, opiš slov, předch., v. Vojáč.

Ruk. $ 3., pozn. 2.
kvap, festinatho; properatio, (úzkostlivý) tre

pidalio; na k. n. kvapem propere; festi
nanter; raplim; chtiti něco kvapem uči
niti accelerare, maturare algd; jindy ad).
repentinus, tumultuarius: vojsko na k. 86

kusý — kýž.

brané exereilus tumultuarius; list na k.
psaný epistola festinationis plena.

kvapiti, properare, festinare; maturare; K.
kam, též (propere) contenděre(in Galliam),
currěre algo; k. v čemn. Čím accelerare,
festinanter agěre algd; k. na koho snstare
alcui (ut n. ne algd faciat),

kvapný, properans, festinans; o věcech: fe
stinalionis plenus; citus; Z přenáhlený
praeceps; adv. properanter; festinanler;
raplim; v. „kvap.“

kvas, a) rozkvásek fermentum ; b) hodování
convivium; coena.

kvasnice, /aex.
kvésti, fforére, těž tp. (florére literarum glo-,

ria a p.); květoncí forens; floridus.
květ, a) pův. fios; tp. k. mladosti flos juven

tutis; b) — výbor, nejlepší: los; robus;
k. vojska robur exercitus,

květen, Majus.
květina, Jos.
květinatý, Jloreus.
květný, Jloreus ; floridus; tp. k. řeč, k. sloh

Jfloridum dicendi genus.
kvílení, ejulatio; lamentatho.
kviliti, ejular:, lamentari, na něco, o něco

lamentari, deplorare algd; k. koho, nad
kým deflére, deplorare algm (n. mortem
ales).

kvitance, * lbellus, guo guis algd acceptum
testatur. 0

kvitovati, * acceptum algď testari.
ký, v. „který.“
kyčel, cora; femur.
kydati, ve rčení: hanu na koho k. ignom?

na (v ohledu politickém) n. contumeliá
(v poměru privátním) afficěre algm.

kýchání, sternutamentum.
kýchaii, sternuěre ; sternutare.
kyj, fusts.
kynouti, 1) o těstě fermentari; 2) — poky

nutím znamení dáti nutu significare alcui;
hlavou k. annuěre (alcut); tp. Štěstí mu
kyne fortuna ei faveť n. arridet,

kynuti, (hlavou a p) nutus.
kypěti, vříti exaestuare; tp. hněvem k,

effervescěre tracundič.
kyprý, solutus, lener, rarua.
kypřiti, mollire (agros),
kyrys, thoraw.
kysati, fermentari; — kyseleti acesečre.
kyselina. acor.
kyselý, acidus; odporně K, acerbus; tp. —

nevlidný morosus; triatis,
kýta, clunia.
kytka, fasciculus florum.
kývati, nictare ; nutu significare alcut; k, se

vacillare.
kýž, v. „kéř.“
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L.

Labuť, olor; cygnus.
labutí, olorinus; cygneus n. gen. cygni; l.

zpěv, pův. cantus cygni n. oloris, cygno
rum n. olorum; obrazně: to byl jsho L.
z. haec tamaguam cypnea fuil ejus vom el
oratio.

labužiti, ligur?re.
labužnictví, cupedta; liguriio; gula (l. mír

niti temperare gulae).
labužník, cupes; homofastidit delicali; ne

jsem I. non moror cupedia.
labužný, fastidii delicati ; 1. býti ligurire.
láce, lacinosť, viliťas; parvum preltum.
laciný, vilis; parvi pretii; 1.býti esse parvi

pretii; parvo pretio vendi; 1. časy vilitas
annonae ; adv. parvo (pretio); 1. žíti ext
guo sumptu vivěre; ]. prodati parvo pretio
n. male venděre, kKouvitiparvo prelio n.
bene eměre.

lačněti, esurire; (dobrovolně) adstiněre cibo;
tp. I. čeho n. po čem aviďum esse alcs
rei.lačnosť,jejunlas;tnedia;v.„hlad“; tp.
žádost čeho desidertum va ales.

lačný, jejunus ; — hladový esurtens, jejunus;
fame laborans; 1. býti, v. „'ačněti“; 1
čeho cupidus, appetens, avidus rei ales,

lad, ordo; convententia; bez 1.a kladu con
fusus, inconditus, perturbatus, (co adv,
confuse, promiscue; nullo ordine), o bá
sních a p.“ nconeinnus et úllepidus; v l.
býti congručre (inter se).

ladem, v. „lado.“
laditi, (nástroj hudební) fides ita nervis con

tenděre, ut concenlum servare possint.
ladnosť, venustas, eleganlia.
ladný, lepidus, venustus, bellus, elegans; adv.

lepide, venuste.
lado, ve rčení: ladem ležeti cessare, cullu

vacare; guiescěre (pův. i tp.)
lahev, lagena.
lahoda, v. „lahbodnosť.“
lahoditi, komu dlandir? aleui, (p dlizáním)

adulari algm; taktéž i tp.: co smyslům
lahodí guod sensibus blanditur; |. se k
někomu dlandiri alcut.

lahodnosť, suavilas; dulcedo; | zevnějšku
— krása tělesná venustas; I. v Ťeči lepor,
suavilas.

lahodný, a) — líbszný suavis; dulcis; jucun
dus, blandus; 1. krmě cupedia (orum); 1.
slovo vox dblanda; b) — přívětizý, laskavý
lents, milis; adv. suaviter; jucunde; le
mter.

lahůdka, cibus delicatior, suavis, lautus; v
pl. cupeďia (orum).

lahvička (na víno), laguncula.

laik, a) člověk neposvěcený * laicus; 2) —
nevědomý idiota; též rudis (in alga re).

lákadlo, zilecebra ; irritamentum, invitamen
tum.

lákání, opiš násl, slov.
lákati, koho k čemu allicčre, illicěre, pelli

cěre algm in algd; lstivě insidiari; obe
cněji sollicitare algm; 1. koho odkud eli
cěre, (na př. nepřítele z města hostes ex
urbe n. extra muros).

lákavý, guoď ad se allicit, attrahit; blandus,
suavis; |. vyražení voluptatum illecebrae,

lakomec, homo avarus; v. „lakomý.“
lakomosť, lakomství, avaritia; cupiditas divi

tiarum; ——skrblosť sordes, 7 nesmírná
Šetrnosť čenacitas.

lakomý, avarus; divittarum cupidus; — skr
blý ollěberulis, sordidus ; 7—nesmírně še
třící lenaz.

lakota, lakotnosť, v. „lakomosť.“
lámání, v. „lámati“; tp I. v kloubích dolorea

artuum ; mám I, artus mei laborant; 1.
hlavy * tntentio ingenti.

lámati, lomiti, a) pův. frangěre, infringěre,
confringěre algd; kolem lámati koho rota
frangěre, contunděre algm; b) — vylamo
vati: kamení ]. lapides e terrá exciděre;
c) — ohýbati: ruce n. rakama |., asi
manus torguěre, cbyč. však plangěre; d)
láme mne v kloubích artus met laborant;
e) blavu sobě 1. (nad čím) tn re alga
scrutanda n. exguirenda plurimum operae
poněre, — starati se oč curare algd; 2)
1. se frangi, infringi; |.se někam črrum
pěre (in aedes alienas).

lampa, lucerna,
laně, cerva.
láni, maleďictio
lano, funis; 1. u kotvy ancorale; funi8 an

corartus ; 1. u plachet lodních rudens.
lánoví, armamenta (orum).
lapiti, lapati, capěre, arripěre ulgd ; zvl. la

pati captare (na př. o psu kusy masa
lapajícím); I. lodě maves capěre, interci
pěre; ost. v. „chytiti.“

larva, v. „Škraboška.“
lasice, mustela.
láska, vůbec amor, = ctění carilas; 1. k

rodičům, příbozným a p. pietas; — pří
zeň, v. toto; I. k někomu amor alca; 1.
ke mně, k tobě, k němu, k nám amor
met, lui, ejus, nostri n. in me, če, eum,
nos; láskou k někomu nakloněn býti, I.
k někomn míti n. chovati amare, amore
prosegui algm; tudíž: z lásky — darmo
gratis, gřatuilo, sine mercede; služba z
lásky ojfficium; I. dojíti u koho, I. u koho
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sobě spůsobiti algm n. ales animum sibi
conciliare.

laskav, v. „laskavý.“
laskavost, benevoleníiu, favor; studium(alcs);

vůbec zz šetrnost tnďulgentia, — laskavé
obcování 8 kým comitas, humanitas; též
pouze voluntas (erga algm),

laskavý, a) ——nakloněný favens, benevolus,
amicus (alcui); cupidus, studiosus (ales)
o bozích (a vůbec vyšších k nižším) gropi
tius; amans (pater, velmi 1.amantissimus) ;
l. býti na koho, komu /avěre aleut; 1.
ucha propůjčiti komu benigne audire algm;
b) — lidský, přívětivý benignus; huma
nus, comis, facilig; 1. slova, těž benevo
lentia; I. jednání a p., v. „laskavosť“;
adv. benevole; humane, comiler; 1. vysle
chnouti koho algm benigne audire.

laskomina, cupiditas; 1. míti nač algd mihi
salivam movet ; cupidum, appetentem esse
ret ales; dělati komu L. salivam mověre
alcui, obecněji desidertum mověre n. cupi
ditatem injicěre alcut (ales rei nač).

lastura, concha.
laškovati, Jocos agčre.
lašťovice, v. „vlašťovice.“
lať, asser; trabs,
látati, sarcire (vestem),
lati, a) — plísniti objurgare, increpare algm,

(nadáváním) conviciis consectari algm; b)
— zlořečiti exwsecrari algm n. in algm;
diras imprecari alcut.

latina, sermo latinus ; vzhledem k literatuře
literae latinae; dobrá 1. sermo latinus; |.
učiti latine docére; do 1. překládati in
latinum convertěre.

latináař, lačinis literis doctus, eruditus ; latine
scien8; linguae latinae peritus; dobrý l.
lahne loguendi n. seribendi facultate ex
cellens, býti * aďmirabilem latinae linguae
scientiam haběre.

latiník, v. předch.
latinský, latinus; adv. latine; (dobře)l. psáti

latine scriběre, špatně male latine seriběre.
látka, a) ——zčeho se něco dělá materia n.

materies ; zvl. 1, na šaty, — tkanina čex
čum, Z sukno pannus; obyč. b) tp. l.
k ústnímu n. písemnímu vypracování,
předmět mačeria n. maleries; argumen
tum; res; locus; veliká I. copia rerum
uberrima; ingens locus ; nemám L. ku
psaní non habeo seribendi ullum argumen
tum, non n. nihil habeo guod scribam;
mám I. k mluvení suppečit mihi guod
dicam,

látro, terni cubili.
láva, tekoucí čorrens tgneus e monte prorum

pena.
lavice, scamnum, -— sedadlo sedes, seďi/e,

stojí-li níže než jisté místo vyvýšené sub

laskav — ledný.

sellium ; ]. veslařská transtrum; 1.u stolu
lectus, lectulua.

lávka, (malý mostek) ponliculus.
lavřín, v. „vavřín.“
lazebna, balnearia (orum).
lazebník, balneator.
lázeň, lavatio; (teplá, studená calida, frt

gida); I.na nohy lavatio pedum; pl. lázně
balneae, — místo n. město lázenské aguae;
do lázně jíti in balneum n. lavatum tre;
do lázní jíti ad aguas proficisei, přijíti
venire.

lázenský, balnearius; 1. místo mn. město
aguas.

lebka, calva, — přilbice galea.
lecjak, -ký atd. v. „ledajak“ atd.
leckterý, v. „ledakterý.“
leč, enj. — Isda praeter, po výrazech zá

porných také nist; též excepto 60, guum
discesseris ab eo; nikdo leč nemo (nullus,
nec) nist; nic jiného leč nihil aliud misi;
u spojení s jinými slovy: leč by nisi, nts?
forte; mist si; leč-li nisi si (leč-li je po
moci nisi si guid auoilit sit); leč Že prae
terguam guod, nisi guod.

léč, rete; tp. v. „léčka.“
léčba, léčení, sanalio; curatio.
léčení, sanatio (morbi, mali); curalo; ost

opiš slovesem.
léčitelný, sanabilis; gui sanari potest.
léčitelství, medicina; scientia medicorum.
léčiti, koho n. co sanare n. sanum facěre,

curare algm n. algd; mederi alcui; sam
tatem restitučěre alcui; 1. se medicamenti:
uli; nechati n. dáti se I. meďicum adďht
běre.

léčivý, guod sanitatem restituit (aleut),
num facit (algm).

léčivosť, vis medendi; salubrilas.
léčka, a) pův. rete; b) tp. laguet; instďdiae,

ost. v. též „osidlo.“
led, glacies.
leda, v. „leč“ ; ledabylo — povrchně leviler;

tenuiter.
ledaco, -cos, -lecco, v. „ledakdo.“
ledajaký, gutcungue, gutvis, guilibet; s přiha.

nou 7 sprostý, neznámý odscurus, hum?
lis 3; adv. ledajak guocungue modo, 8 pří
banou == nepořádně leviter, lenutler.

ledakams, guocungue, guovis. —
ledakde, guocungue (loco); ubicungue; pas

sim.
ledakdo, guicungue, guivis, guilibet.
ledakdy, guandocungue.
ledakterý, aliguis; ——kdokoliv guicungue.

guivis, guilibet; unus guivis.
ledakudy, guocungue (loco).
ledaký, v. „ledajašý.“
leden, Januarius (mensis).
lednatěti, conglaciare.
ledný, glacialis.



ledový — lepkavý.

ledový, glacialis; gelidus.
ledva, v. „sotva “
ledví, člumbue; — ledvina ren; tp. = srdce

animu8s, mens.
legát, legatus; 1. s mocíproconsula legalus

pro praetore.
legie, lčegio; k 1. náležející legionarius,
léhati, v. „lehnouti.“
lehčiti, něco sudlevare n. facihorem redděre

rem alguam.
lehkomyslnosť, levita? animi n. animus levis;

— nestálosť mobilitas ingenti, animus mo
bilis ; — nedbalost negligentia, = nepro
zřetelnost čemeritas; — lehkomyslný čin
leviter factum.

lehkomyslný, levis, ——nestálý mobilis, incon
stans; ——nedbalý negligens, — neprozře
telný čemerartus; adv. leviter; temere, pa
rum considerate,

lehkonohý, (pedibus) velox.
lehkosť, a) pův. vzhledem k váze levitas,

vzhledem k obtížím facilitas, — rychlost
velocitas; b) tp. a) — nestálost, v. „leh
komyslnost“ ; 8) ——hanba, potupa, v.
tato; y) za I. něco míti leve haběre algd;
v 1. něco míti parvi ducčre, despicěre,
negligěre algd.

lehkovážnosť,petulant'a; levitas.
lehkovážný, pelulans; levis; adv. petulanter,

leviler.
lehkověrnosť, credulilas.
lehkověrný, credulus; 1. býti facilem esse n.

facile adduci ad credendum.
lehký, a) — malé váby levis; 1.břímě onus

leve; 1. jak péro levissimus ; tudíž: 1. ji
dlo, I. brnění cibus, armatura levis; 1.pě
chota peďites levi armaturá; tp. — lehko
myslný levis; 1. mysl lavitas animn.
animus levis ; ost. v. „lehkomyslný“; b)
— snadno k vykonání facilis, expeditus ;
c) == nevelký, nesilný levis; I. rána vul
nus leve, podobně: I. chůze ?ngressus tener
ac mollis; 1.smrť exilus molls; to jest I.
id facile effici poťest n. nihil habet nego
ti; lehký k...n. sinf, v. „snadný“:;po
lehku, = po lehoučku, tiše, znenáhla, v.
tato; adv. a) leviter; vojáci 1. odění mt
kles levi armatura; tp. l. sobě vážiti parvi
facěre algd; b) facile; nullo negotio, sine
labore; 1. k porozumění facile ad intelli
gendum; ty možná 1. překonati factle est
hos vincěre ; tobě jest 1. říci facile dicěre
potes; v. „snadný“ ; c) Z ne tuze leviter
(I. raněný leviter sauctus n. vulneratus);
— jemně molliter (na př. Jehce n. zlehka
vyšlapovati mollitercrura explioare, o koni).

lehmo, adv. ——leže, v. „ležeti.“
lehnouti, léhati (8i), a) pův. o osobě, vůbec

corpus prosterněre (na př. do trávy in
herbn); řecumběre, ku spaní decumběre,
cubitum tre; 1. (si), zvl, pro odpočinutí

|
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conguiescěre (po obědě sobě lebává post
cibum meridianum congutescit) ; lehaje vstá
vaje, též noctibus ac diebus; polem 1.
castra poněre; přísl. jak sobě usteleš, tak
lehneš uť sementem feceris, tla metes; b)
o neživých věcech: popelem I. incendio
deleri; obilí deštěmi lehlo segetes tmbribus
procubuerunt.

lehoučký, -ounký, -= velmi lebký, v. „leh
ký“; z lehounka, po lehounku sensim,
paulatim, (opatrně) pedetentim.

lech, homo nobilis, v. též „kmet“, „zeman.“
lejno, lulum ; coenum.
lék, medicamentum; medicina; remedtum;

l. dávati komu meďicamentum n. medici
nam alcui dare n. adhiběre,

lek, v. „leknutí.“
lékárna, taberna medica.
lékárník, pharmacopola.
lékař, meďicus; 1. zavolati adhiběre meďi

cum; býti 1., v. násl.
lékařiti, medicinam exercěre.
lékařský, medďicus, 1. umění medicina (se.

ars).
lékařství, meďicina (se. ars), (zanášeti se I.

meďicinam exercére) ; -— lék, prostředek
medicina, remedium ; meďdicamon.

lekati, v. „leknouti.“
lekavý, pavidus, timiďus.
leknouti, lekati, = strach působiti, 1. koho

terrére, exterréěre, pertervěre algm; terro
rem aleui injicěre, inferre, incutěre; 1. ne
čeho čerreri, perterreri, exterreri, commo
veri, permoveri re alga; algd exhorrescěre;
expavescčre (ad omnem crepitum každého
Šustu); l. se čeho n, koho ales aspectu
conturbari.

leknouti, (o rybách) exanimart.
leknutí, čerror.
lektáni, titillatio.
lektati, koho čiťillare algm.
lelkář, stupiďe oculos circumferena.
lelkovati, Atare; slupide oculos circumferre.
lem, limbus.
lemovati, něco circumsučre, praetexčre alagd.
len, činum.
lenivěti, tnertiae et socordiae se dare.
lenivosť, v. „lenosť.“
lenivý, piger, segnis, ignavus, tners; adv. se

gniťer, ignave; pigre.
lenoch, homo languori et desidiae deďitus,
lenost, pigritia, segnilia; ignavia, inertia.
lenovati, a) ——lenivěti čnertiae eť pigritiae

se dare; b) ——otáleti morari; cunctari.
lep, gluten, na ptáky viscus; tp, — léčka

lagueus.
lepavý, čenax; lentus,
lepěti, v. „Ipěti.“
lepiti, něco nač agglutinare algd alcut rei;

l. se adhaerére alcut ret.
lepkavý, v. „lepavý.“
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lepký, v. „lepavý“; 1. oči ocul: lippi; 1. oči
mii hpptre.

leposť, — ztepilosť lenuitas; — spůsobilosť,
l mravů epor, urbanitas, elegantia; —
pěknosťt venustas.

lepší, adj. melior; lépe jest praestuť; 1. bych
byl udělal, kdybych byl vekoapil melus
non emissem; lépe se líbiti magis placére;
1.bydleti commodtus habitare; 1.skoumati
dihgentius guaerčre; vede se mi l. (se
sdravím) melius miht est, (v obledu hmot
ném) res meae meltore loco esse coeperunt;
ost. v. „dobrý.“

lepší, subst. — užitex commodum; commoda
(orum): utilitas; salus; jest to 8 mým L.
id mih? prodest, saluti est; obecné 1. uli
litas commumis, bonum publicum; jest to
s obečným I. 2ď e republiica est

lepšiti, něco melius redděre. emendare, cor
rigěre algd ; 1. se, (v mravech atd ) mores
suos emendare; ad meliorém frugem 86
recipěre, (ve zdraví) ex morbo convale
scěre,

lepý, a) == stepi'y řenuts, subťtilis; — sličný
lepidus, bellus, venustus ; spůsobný ur
banu:, elegans; lepo jest bellum est.

les, silva, ——háj nemus, — hustý I. na bo
rách sallus.

lesina, v. předch.
lesk, splendor, třpitivý nitor; fulgor; tp. I.

rodu a p. splendor; gloria, dignitas.
lesklý, splendidus; miťidus,fulgens.
lesknouti (se), splenděre; niťěre,fulgére.
lesnatý, stlvosus; silvester.
lesní, (-ý), stlvester (-ris, -6).
lesť, 4) ——lstivosť co trvalá vlastnost calli

ditas; 2) —Istný skutek; a) bez příhany
consilium, callidum inventum; 1, válečná
ars n. fraus bellica; consiltum; fB)8 pří
hanou. dolus; fraus; machina; zlá 1. spo
lnobčanů fraus civilis; beze lsti dnnocens;
simplex.

lešení, tabulatum.
let, volatus; č+sto dostačí volare (na př.

ptáka v 1. zastřeliti avem volantem deji
cěre); ptačí 1. volatus avtum; 21. ptačíko
hádati augurtum capěre.

létání, volatus ; n. opiš násl. slov,
létati, v. „letěti.“
létavý, volatilis (bestia); volucer (anguis).
letěti, volare; létati, těž voliťare; dolů 1.

devolare, vzhůru evolare, okolo praeter
volare, transvolare ; povětřím I. per ačrem
ferri; tp. — rychle běžeti volare, ferri;
po hlavě I. prascipitem ferri.

letitý, annosus; aetate provectior; = starý
grandior natu; senex (senior).

letitosť, aelas provecta.
letmo, adv. >—letem volans; -— ihned, v.

toto.
letní, (-ý), aestivus.

lepký — ležeti,

letný, v. „letitý.“
letnice, * pentecoste.
léto, a) — ltui doba aestas, tempus, aesti

vum; letě, v I. aestate; z počátku I dns
unte aestate; b) — rok annus; léta Páně
* anno Salutis; post Chr. nm.; ve třech
letech (jest) n. tři L. stár tres annos natus
n. črium annorum; ©) 7 Čas vůbec fem
pus; po ta léta his čemporibus; léta služby
vojenské stipendia militaria; obzvl. před
lety, a) — před dávnými lety olim, guon
dam; B) — před jistým určitým časem
ante tempus; ante diem; d) léta, vzhle
dem k věku n. stáří člověka aelas; nej
lepší I. astas florens, los aetatis; v nej
lepších letech býti aetate florěre; léta
rozumná, dospělá mařura aelas; nemíti
let nondum adullá acetate esse; býti při
letech, v. „letitý“; e) = život vůbecvita;
léta svá zle tráviti vitam miseram agěre.

letohrad, v?lla..
letopis, obyč. pl. annales.
letopočet, čemporum descriptio n. deservpti

ones, ratio temporis; chybiti v I. labi tn
temporis ratione; chyba v I. * peceatum
in tenvporis ralione admissum.

letora, ajffectio n. constitutio animi; animus
natura constitutus; natura; indoles, inge
ntum.

letos, adv. hoc anno.
letošek, hic annus; od I. ab n. e£ hoc anno.
letošní, gen. hujus anna.
lev, čeo; jako lvové bojovali fortisstme n.

ferarum ritu pugnabant.
levhart, panthera.
levice, manus sinistra; po I. aď stnistram 3

simstrá.
levný, modďdicus; mediocris; ——laciný, v.

toto; adv. modice; meďdiocriter.
levo, levoboček, v. násl.
levý, sinister, laevus (obé na př. manus);

]. ruka, též pouze stnistra (manus); na
n. v levo ad sinistram, ad laevam, sin
strorsus, ——na levé straně (a) stnistra
(parte), (a) larva (parte); tp. syn z le
vého boku filiue non legilimo conjugio or
tus, non justa urore naťus.

lezení, reptalio; ost. v. násl.
lézti, 1) pův. po nohou repěre, bez noh ser

pěre; vzhůru 1. na př. na strom a p. nifi,
in altum eniti, dolů I. na př. se stromu
a p. descenděre; 2) tp. = příliš se licho
titi adulari aleui; 3) vlasy lezou (s blavy)
capili defiuuní.

lež, mendacium; lež mluviti mentiri, v.
„háti.“

ležák, v. „lenoch.“
ležení, a) =bstr., opiš slovesem ; b) — tábor,

v. toto.
ležeti, a) o bytostech živých jacére, — od



lhář — libozvučný.

počívati cubare; na posteli 1. in lecto
oubare (jacére), u stolu accubare; v. ne
moci I. n. pouze pl.“ dn lecto jacčére n.
esse; aegrolum esse, aegrotare; na smrt
l. antmam agčre; ladem 1., v. „lado“; 1.
mimo dům, stan excubare; 1. na něčem
incubare rei alceui; inniti re olga; tudíž
rčení: v cestě I. komu, tp. obstare a!cut;
polem 1, v. „pole“; 1. u města, hradu a
p. — oblřhati obsiděre, obsidione cingěre
urbem ete.; zvl. a) „k.“ — posádkou býti
in praesidio esse n. colocalum esse; fB)ve
rčení: v uších komu l., v. „ucho“; b) o
místech, krajinách a p. stťtum, positum
esse, (ležící silus), k východu, k západu
atd. spectare in orientem, occidentem 80
lem, k jihu aď meridiem ; severozápadně
inter occasum aolig et septemtriones; často
dostačí: esse; 1. u... adjacére; I. od...
distare, abesse a loco algo, pod čím sub
Jectum esse (na př. pod vrchem mon!i);
na kopci l. coli impositum esse; výše l.
in altiua lerrae fastigium exceděre ; c) tp.
ve rčeních: to mi na srdci leží tď mih
cordi est; v oněch slovech I, tento smysl
haec vis inest n. subjecta esť illts verbis;
peníze leží u koho pecunia ocoupata est
opuďd algm, dobře pecunta bene credita
est.

lhář, homo mendax.
lháti, mentiri (algd); mendacia dicěre; falsa

pro veris dicčre; lže jak ústa otevře lotus
ex mendaciis fictus est.

lhavý, mendax; vanus, fallax.
lhostejnosť, negligentia, animus dissolutus ;

bez příhany -— klidnost animus aeguus
n. eguttas antmi.

lhostejný, a) act. — nevšímavý dncuriosus,
s příihanou d?ssolutus, piger, lentus (1.býti,
v. „nechati čeho, nevšímati sobě čeho“);
bez příhany — klidný oeguus, trangutllus,
securus; b) pass., ve rčeních: všechno to
mně jest |. haec omnia nthil ad me per
tiněre arbitror; on jest mně l. non curo
eum, negligo n. contemno eum, nullo 18 est
apud me numero; jest mi lhostejno něho
mea interest (refert) . . . adv. negligenter,
lente ; aegůo animo; 1. něco něsti (s pří
hsnou) lente, (bez přihany) aeguo anímo
ferre algd.

lhůta, a) — sečkání dies prolatus; tempus
prolatum; dáti komu I. několika dní k
placení prorogare alcu? paucos dies ad
solvenďum; žádati 1. k rozmyšlení čempus
ad deliberandum n. deliberandi causa po
stulare n. petěre; šest dní I. sex dies spa
ti; b) uložený čas právem n. smlou
vou, rok dies (certa); tempus (dictum n.
Jinitum); 1. narok annuum tempus; 1.dáti
diem constitučre; 1. prošla exit! dies (na
př. onduciarum) ; 1. k placení pensto; pe
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níze v jistých I. položiti pecuniam certis
Pensionibus solvěre; neopověděvši lhůty
„nulla praestituta die.

-li, enj. a) tázací a) v přímé otázce: num;
-ne (přistupuie z pravidla k témuž slovu,
jako „-li“); není-li nonne; vidíš-li pak?
videsne? B) v nepřímé otázce (dvoučlen
né): ne, utrum (num); mnohdy obzvl, ve
větách krátkých netřeba ani zvláště vy
tknouti; v druhém členu: an (čili); an
non, necne (čili nic); ost. v. Gramm.; b)
sp. podminečná si (chceš-li míru, hotov
se k boji st vis pacem, para bellum); -li
tedy guoďst (miluješ li tedy ©.. guodsi
amas . ...); ost. v. Gramm.; v záporné
větě nist, a sluší-li podmínka k jedinému
slovu st non.

libati, osculari algm ; oscutum alceui dare n.
ferre.

líbeznosť,suavitas ; jucunditas.
líbezný, suavis; dulois; jucundus; adv. sua

witer ; jucunde,
líbiti se, komu placěre, těž probari alcut;

líbí se mně to, též delector hac re; jak
se ti ta báseň líbí gwales tib? h* versus
videntur? zvláště n. velmi dobře se L.
(= milým býti) gratum acceptumgue esse;
obzvl, a) líbí se mi volo (aby dal, co z
obojího se mu líbí uť daret, utrum vellet);
videtur mihi; líbí-li se s%videtur; b) líbí
se mi co do koho laudo et probo algm
ob algd n. guod etc.

libo, v. „libý.“
líboeť, 1) — příjemnost suavitas, jucundt

tas; 1. krásy venustas; 2) — zalíbení,
rozkoš voluptas; -— libovůla libido, arbi
trium; důr. licentia; 1. m.. v čem n. k
čemu delectari algá re; zvl. ve rčení:
učiniti, udělati někomu něco kl. n. líbosť
ales gratiá n. in gratiam alcs algd facěre,
alcui gratificart; algd alcui tribuěre; offi
cium praestare alcui; ukázati svou I. nad
čím ostenděre sibi placěre algd ; dle l. ad
libidinem, uč libido fert, ut libet; dle má
l. arbitratu meo; dle tvé 1. ad arbitrium
luum, ex tuč voluntate (libidine); 3) —
smyslný chtíč libido; libostem těla slou
žiti bidinibus inservire.

libování (si), voluptas; delectatio.
libovati si, něco D. v čem delectari re algů,

voluplatem capěre ex re algá; probare
algd.

libovolnosť,arbitrium; arbitratus ; libido.
libovolný, arbitrio m. ex libidine factus; to

jest 1. iď ex arbitrio n. libidine pendet;
adv. ad arbitrium, ex arbitrio, ex libi
dine.

libovonný, bene olens ; 1. věci odores.
libovůle, v. „líbosť.“
libozvučný, bene sonans; canorus, 0 řeši nu

mMero8u8.
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libozvuk, sonus gralus, jucundus, o řeči nu
merus.

libra dra; pondo (indecl.).
libůstka, opiš rčením res, gua guis maxime

delectatur ; studium (guo guis marime du
citur),

libý, z- líbezný suavis, jucundus, dulcis; —
milý, v úsloví: jak ti libo ad arbitrium
tuum; ex lua libidine; libo jest libeťtn.
slovesem volo, v. „líbiti se“ a); libo-li si
videtur; bude-li ti L.tibi si videbitur; adv
suaviler; jucunde; též: bene (I. voněti
bene olěre; 1. zvučeti bene sonare).

líc, v úsloví: z rub na l., v. „rnb.“
lice, 1) — tvář gena; mala; — obličej fa

Cie8; vultus, 08; 2) — pravá strana latus
SUpertus, pars superior.

liceti, léceti, tenata panděre n. tenděre retia
n. plagas; 1. na ptáky aucupari.

licoměrnictví, simulatio.
licoměrník, semulator,
licoměrný, stmulationis amans ; simulator.
líčení, a) -— malování ptetura; b) — líčení

pře, v. „přelíčení“ ; c) ——vypravování
deseriptio; I. barevné pigmenta et colores;
v. Vojáč. Ruk. $. 65, v. „líčiti,“

líčenosť,fucus, color; tp. simulatio.
ličený, v. „líčiti.“
ličidlo, fucus.
líčiti, a) — líce ma'ovati fucare genas; b)

tp. = krášliti decorare, exornare; tadíž
často ——na oko něco činiti stmulare,
mentiri alad; wvl. part.: líčený fictus,
simulatus, guaesilue; I. přátelství amicitia
simulata; 1. bolest dolor simulatus, osten
tatio doloris; ec) ličiti při, v. „pře“ ; d)
TZ vypravovati depingěre, deseriběre, ver
bis expriměre olgd; narrare; polohu mě
sta 1. sttum urbis exponěre; 1. koho co
zákeřníka describěre algm sicarium; |,
něco dle čebo conformare algd ad algd;
o osobáeh často: facére, inducčre 8 part.:
Xenofon líčí Sokrata, jak tento vypravuje
X. facit n, inducit Socratem dicentem.

líčiti, — léčky strojiti tenděre (rete, plagas).
lid, 1) — hromada lidí vůbec vis, turba,

multitudo, homines; pl. lidé homines (mezi
lidi vyjiti in publicum prodire), ost. v.
„člověk“ ; mnoho lidu magna vis homi
num, multi homines; špatný I. homines
perdili; obecný I. multitudo, (naproti vyšší
třídě) plebs, — chátra vulgus; sběhlý 1.
convenae; mladý I. Juventus; 1. vesnický
homines rustici ; agrestes; 1.městský vulgus
urbanum; oppidani, homines urbani; 1.
válečný n. branný (n. ponze „lid“, když
řeč jest o vůdci a válce) copiae, milites;
malá čásť 1. válečného parva manus; I.
jízdný eguitatus, eguites, copiae eguestres;
l. pěší peďitatus, pedites, copiae pede

libozvuk — lichosť.

stres; 1. vypleniti čerram vacuefacčre; 2)
== národ, v ohledu politickém populus.

lidnatosť, freguentia (hominum); populi fre
guentia, hominum multitudo.

lidnatý, freguens (hominibus); — četně obý
vaný, hřenotný, o městě a p. celeber.

lidobijee homicida.
lidomil, hominibus n. generi humano amicus;

humanus.
lidomilství humonitas; animus humanus.
lidomilý, — lid milující hominibus n. genert

humano amicus; humanus; ——lidu milý

popularis; adv. kýno humaniter.lidovláda, civilas popularis, in gua summa
rerum penes populum est; mullitudinis
dominalus; ea imperii forma, gua vis om
nis penes populum est; zavesti MWrempu
blicam populari ratione constituěre 5 I. co
stát civiřas popularis n. civitas, in gua
omnia per populum geruntur.

lidožrout, a) pův. humana carne Vvescens)
Scýthové jsou 1. Scythae corporibus homi
num vescuntur; b) tp. homo immanis;
omni humanilatis sensu destitutus.

lidskosť, ——lidství vůbec natura humana n.
hominum ; humanitas; — vlídnost huma
nitasy animus humanus.

lidský, a) ——od lidí pocházející Rumanus
(vůbe:); mnohdy gen. populi n. homi
num; blas 1 voz humana; přikázání lid
ské praeceptum ab homintbus dictum; prá
vo 1. jus hominum, guod silum est in ge
neris human? societate: někdy se nepře
kládá : 1. sláva n. chváš čaus; b) ——člo
věčí humanus n. homPfum; -— smrtelný
mortahs; 1. pokolení genus humanum n.
hominum; nepřítel 1. generi humano int
micus atgue infestus; 1. osudy res huma
nae; obydlí lidská domicilta hominum;'
lidská ruka — a) pův. manus hominis ;
B) tp. co protiva přírody manus (sing.);
operae; město rukou I. opevněné oppt
dum manu munitum; dílo I. opus homi
num; opus manu n. arte factum ; kdyby
mne něco lidského potkalo st guid miht
accidat n. aceiderit; ce) ——vlídný Auma
nus, homínibus amicus; facihs; adv. lid
sky, po lidsku humano modo; = vlídně
humane; humaniter.

lidství, v. „lidskosť.“
lidstvo, genus humanum; ——lidé homtnes;

— lidnatost populi freguentia, multitudo
hominum.

liduprázdný, desertus; vacuus occursu homi
num.

líhnouti, ova excluděre; 1. se nasci ex ovi8,
lich, v. „lichý “
lichocení, blanditiae; (opovržlivě) adďulatio;

b -z ]. ingenue, aparte.
lichosť, a) o číslech: numerus tmpar; b) tp.



lichotil — litování.

adj. falsus; fictus, stmulatus; dokázati 1.
zprávy probare ea, guae nunliata sunt,
falsa esse.

lichotil, homo blandus n. blandiens ;
vržhvě) aďulator.

lichotílka, multer blandiena.
lichotiti, komu dlandir? aleui; (opovržlivě)

adulari algm; (přisvědčováním) assentari
alcut; I. se ke komu dlanditiis graliam
ales intre.

lichotivosť, blandiliae; adulatio;
(v. předch.).

lichotivý, blandus; adďulatortus (v. „licho
titi); adv. dlande.

lichotník, homo blanďus n. blandiens,
vržlivě) adulator.

lichva, feneratio; zákon protil. lex fenebris;
penize na 1.dávati, na l. půjčovati pecu
nias fenerari, v. „lichvařiti.“

lichvář, fenerator.
lichvařiti, fenerari; „fenus iniguum exercére.
lichý, a) — nerovný čmpar (numerus); b)

— nepravdivý /alsus (nuncius, spes), —
vymyšlenýfictus; zvl. na licho, a) z na
oko specie, simulate; [$) Z marně neguid
guam.

liják, -avec, tmber.
liknavěti, languescére.
liknavosť, segnilies; pigrilia, ignavia.
liknavý, segnis; piger, ignavus; adv.

ler, ignave.
lilie, hitum ; bílý jako 1. v. násl,
liliový, (-— bělouuký), candidua.
linie, v. „čára.“
linouti se, deflučre, též o Šalu, plášti a p.
líný, v. „lenivý.“
lípa, tla.
lipový, gen. tiliae n. tiliarum ; 1.

tiharum.
lis, prelum, na hrozny ťorcular.
lisání, v. Micháší. “
lísati, v. „lichotítk“líska,corylus.
list, 1) na bylinách fobtum; J. zbaviti foltis

nudare (arborem) ; 1. míti fronděre; bez
l. foliia carens; ost. v. plisti“; 2) tp, a)
= l. papíru seida; pagina; listy převra
ceti, obraceti * paginas libri percurrěre;
b) — psaní čiťterae (vůbee); (-— dopis)
eptstola ; l, odeslati komu diteras ad algm
dare n. miltěre, dodati literas alcut dare,
otevříti resolvěre, obdržeti literae ad me
perferuntur, mihi redduntur ; |. si posilati
lteras dare et acetpěre, inter se milttěre;
složiti I. epistolam scriběre; zvl. — listina
obsahu úředního a p. lčterae; tabulae; l.
pamětní commentarius; 1. přimluvčí, pří
mluvný, Il. na odporučenou Čiterae com
mendaticiae; 1. prosebný libellus; literae

supplices; 1. průvodní syngraphus; 3) =denník, noviny, v. „noviny.“

(opo

assentatio

(opo

segni

les silva
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listář, (kdo listy nosí) čabellartus.
lístek, hlasovací čadella; sujffragium; Z psa

níéko codicilli.
listi, folia (orum); frons; 1.8 sebe pouštěti,

vydávati frondesečre; v. „list“ 1).
listina, literae, tabulae; historické I. ltlera

rum monumenta; veřejná l. tabulae pu
blicae.

listnatý, foliis abundans.
listonoš, čabellarius.
listopad, (mensis) November.
listovna, v. „archiv.“
lišák, vulpecula, tp. v. „liška.“
liščí, vulpinus.
lišej, lichen.
lišení se, disstmlitudo n. opiš slov. násl.
lišiti se, (— různiti se od sebe) enter se dif

Jerre, od čeho abhorrěre a re alga; (oni)
J. se od sebe zákony legibus inter se dif
ferunt; 1. se čím distare (genere půvo
dem) ; tím se Jišíme my od nich hoc inter
nos esť illos interest; v ničem 80 nelišiti
nahil inler 608 interest,

liška, vulpes; mladá L.
chytrák Romo astutus.

lítati, v. „létati.“
litera, v. „Písmeno.“
literární, gen. literarum ; 1. vzdělání literae.
literat, grammaticus, literatus.
literator, v. „spisovatel.“
literatura, literae; v l. zběhlý literatus; zná

most L. cognitio lterarum.
liti, funděre algd, do čeho infunděre algd

in rem algm, na něco affunděre algd rei

vulpecula; tp. =

alcui; 1. se, IZ téci flučre, manare; slzy
se I. lacrimae mananí.

litice, I— jitá žena mulier trá n. furore in
censa ; IZ vzteklice furia.

líto, ve rčení: jest mi I, molestum miht est,
sollicitum me habet; jest mi l. že se to
stulo molestum měhi est, guod ita accidil;
l. mi koho n. čeho měseret me alce, —
mám litosť nad čím poemilet me n. pigeť
me ret ales; jest mi tebe I. solliciíus sum
propter te.

litosť, = ukrutnosť saevitia, atrocttas.
lítosť, ——bolest dolor, maeror; == pykání

poenitentia; 1. míti, v. plitovati“; — L.
nad jiným, politování misericordia, míse
ratio; commtseratio; 1. míti nad kým n,
ke komu, v. „politovati“ n. „litovati.“

litostivost, misericordia ; ——slitování, jem
nosť mysli clementa.

lítostivý, a) ==spoluútrpný misericors; mise
ricordiá commotus; býti 1. ke komu mise
ricordem se praeběre alcut; b) — bolestný
miserabilis; flebilis; adv. a) misericordt
animo; b) mtserabiliter, fiebiliter; 1. pla
kati miserabiliter n. effusisstme jiěre,

litostný, v. „litostivý.“
litování, v. „lítost“
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litovati, někoho misereri ales, misericordič
ales captum esse; miserari, commiserari
algm; 1. čeho želeti poemitet me alcs
rei; lituje, že neuposlechl rady poenitet
eum neglecti consilit.

litý, a) — prudký acer, vehemens; 1. boj, 1.
se“ proelium atrow n. acre; 1. řeka rapi
dum flumen ; b) ——divoký ferus; rapax;
]. zvíře, zvěř l. fera, bestia immanis; tu
díž tp. 7—ukrutný saevus ; tmmanis; cru
delis; adv. acriter, rapide; saeve.

lizati, lamběre, lingere (algď).
lkati, nad čím n. z čeho geměre algd; in

gemiscěre in re algů.
lněný, linteus.
lnouti, k čemu Aaerére in re algG; Z viseti

na čem adhaerěre ret alcui n. ad algd;
tp. I. ke komu, po kom addďictum esse
alcu?, s celou duší tolum esse ales; esse
studiosissimum ales; srdce mi lne k čemu
adhaeresco alcui rei, amplector algd.

loď, navis; navigium ; na lodi navi; I. vá
lečná navis longa, přeplavná navigium
vectorium, nákladná navis oneraria; dle
řad vesel: 1. o třech, čtyřech, sedmi řa
dách vesel: (navi8) čriremis, guadriremis,
septiremis ete.; 1. špižní navis frumenta
rta; 1. loupežnická navis pirafica; 1.hla
vní n. admirálová navis praetoria ; 1. ho
toviti, přistrojiti navem armare, ornare;
do 1. vstoupiti navem conscenděre n. in
navem ascenděre, 1.pustiti deducčre navem.

loďařství, opiš slovy aeďificare naves.
loděnice, navalia (tum).
lodička, navicula, navigtum parvum.
lodiště, (staniště lodi) sčatio navtum.
loďka, navicula, 7—kocábka cymba, linter,

scapha.
lodní, navalis n. gen. navis, navium ; 1. most

pons ex navibus junctis faclus; rates et
linires junctae; v. „most.“

lodnice, v. „loděnice.“
lodnictví, res naulica.
lodnictvo, == lodníci, v. násl.
lodník, nauča; pl. lodníci nauťtae; naulici;

socii navales, — veslaři remiges, též re
migtum.

loďstvo, classts ; 1. vypraviti elassem parare,
instručre.

loj, sebum.
lok, haustus.
lokáč, lacuna.
loket, a) u ruky cubilum; tp. (Z ruka) ma

nus; b) míra délná cubitum; ulna; jeden
1. dlouhý cubitalis ; tp. na dloubý I. mě
řiti něco differre, proferre, procrastinare
algd.

lom, (kamenný) lapicidinae; lautumtiae.
lomcovati, kým, Čím guassare, conguassore

algd.
lomiti, v. „lámati.“

———

litovati — loupati.

lomný, /ragtlis.
lomoz,fragor; strepilus. 6
loni, v loni, prtore n. superiore anno; anno

ante.
lonský, prioris u. proxiumi anni; lonského

roku, v. předch.
lopata, pala; pl. lopaty (zz parohy) cornua.
lopot, -a, labor ; aerumna, miseria; — kruté

živobytí, vzhledem k snášení namabání
patientia (Germané zůstávají v též chu
době, nouzi a l. tn eadam inopta, egeslate
patientiague Germani permanent).

lopotiti se, tn magnis laboribus se exercére,
čím labore confici, desudare in re algů.

lopotný, molestisstmus; miser; adv. molestis
stme; misere.

los, (zvíře), alces.
logs,a) 7—losovní znamení sors; I. vrci, me

tati o čem sortibus de alga re consulěre;
sortirt, algďd n. de alga re; padl I. sors
exiit, na koho sors ales (prima) exut; lo
sem rozhodnouti něco revocare ad sortem
alad; b) tp. = cokomu 8e dostalo, osu1
sora, conditio, fortuna.

losovati, o něco sortirt algdgs. de re alga;revocare ad sortem algd.
lot, semuncia.
lotr, ——zákeřník latro; stcartus, ——padouch

homo facinorosus, scelestus; scelus.
lotrovský, zákeřnický, o osobách latroci

nio assuetus; ——nešlechetný improbus,
scelestus; adv. more n. modo latronum;
improbe.

lotrovství, — zákeřnictví latrocintum; — slo
synství scelus; Jflagitium, Jacinus nefari
um.

loubi, umbraculum,
louč, taedďda.
loučení, discessus; abitus; často opiše 56

slov. násl.
loučiti, a) koho od kobo, v. „odlučovati“;

b) I. se od koho juběre algm valěre; dis
ceděre, abire ab a!go, ex loco algo; se
světem se L, vilá exceděre, de vila mt
grare.

loudal, homo lentus, segnis, piger; cunctator.
loudati se, lenče, segniter tre; cunctari.
loudavý, lentus, segnis; cunetabundus; adv.

lente, segmiter; cunctanter.
louditi, k čemu allicčre ad 'algd; 1. se ser

pěre, repěre.
louka, pratum.
loupání, v údech dolores artuum.
loupati, a) osobně a) — odlupovati detrahčre

aleui rei cutem n. follicutum a p.; kůru
se stromu I. corticem arboribus detrahěre;.
B) — okrádati spoliare, expilare alad;
l. kostely a p. tempia expilare; b) neos.
— trhati, píchati (o bolestech): loupá jej
v kloubich artus ejus laborant,



loupení —lze.
+

loupeni, raptina.
loupež, 1) ——krádež raptus; rapina; na l.

vyjíti raptum n: praedatum ewire; zvl. L.
na moři piratica; 2) ——věci odňaté, ko
řisť raptum; praeda; živiti se loupeží
rapto vivěre; v 1. býti komu rapi ab algo;
statky jeho daly se v l. praedia ejus di
ripienda data sunt; v I. se dostati komu
ab algo auferri, rapt.

loupežiti,latrocinari; rapinas facěre, na moři
piralicam facěre.

loupeživosť,rapinae aviditas; rapacitas.
loupeživý,rapinae aviďus; rapaď.
loupežnický, gen. latronum; 1. rota latroci

nium; I. loď navis piralica n. praedato
ria ; adv. praedonum n. latronum more.

loupežnictví, rapina; — zákeřnictví latroci
nium; 1. na moři přratica.

loupežnictvo, ==loupežníci, v. toto; též la
trocinium,

loupežník, vůbec praedo, m zákeřník latro;
1. na mořipirata; = lupič spoliator, di
reptor.

loupežnosť, v. „loupeživosť.“
loupežný, rapoX; o národu a p. latrocintis

assustus; 1.vražda * latrocinium cum caede
conjgunctum; J. loď, v. „loupežnický.“

loupiti, a) I. kobo zo cti a p. detrahěre de
Jfama ales; ost. v. „loupati“; b) — lou
pežiti v. toto.

louskati, (ořech) frangěre (nucem).
louteník, fidicen.
loutka, pupa.
loutna, fides (tum).
louže, lacuna; palus.
lov, vůbec captura; 1. ptáků aucuptum; 1.

zvěři venalio, venatus; 1. ryb piscatus;
na lov jiti venatum tre; na l. býti venari.

lovec, venator; 1. ryb, v. „rybář.“
lovecký, venatortus (cornu); venalicus (co

ms); I. oštěp venabulum.
lovectví, res venatoria.lovení,I.perelmargaritarum| conguisilio;

ost, v. „lov“
loviti, vůbec capěre; I. ryby piscari; J. zvěř

venari (leporem); séctart (aprum); porle
]. margarilas conguirěre; tp. 1. přízeň
něčí aucupari graham alcs.

lože, a) vůbec cudbile; I. ke spaní lectus;
lectulus; 1. noseci lechica; i. ustlati lectum
sterněre ; do l. jíti cubičum tre, dormitumseconferre;|. manuželskéleclusgenialis
(dětiz I. manželskéholiber: justa uďore
nati); 1. v dívadle sedes secreta; b; =
peleš zvěře cubile, — skrýš latibulum ;
lustra (orum).

ložiště, cubile ; lectus.
ložnice, cubiculum.
lpěti, v. „Inouti“; dodej: na mně lpí skvrna

turpitudinis nota mihi inusla est,

1li

lstivosť, maliliosa astuha; malae artes; do
lus.

lstivý, malitiosus ; fraudulentus, dolosus;
adv. malittose; per dolum.

lub, v úsloví: míti něco za I. in occulto te
něre algd; v. též „snovati.“

lucerna, v. „pochodeň.“
lučina, pratum.
lučiště, ——luk, v. toto.
lučištník, sagitlartus.
lučiti, (kamenem lapidem) funda mittěre n.

excutěre.
luční, pratensis.
luh, pratum; campus.
lůj, sebum.
luk, arcus.
luna, luna; v. „měsíc.“
luňák, milvus,
lůno, gremium; — klín stnus; děti rodičům

z l. vyrvati diberos e stnu et complexu
parentum rapěre; tp. v I. země tiše od
počívati bene placidegue gutescěre,

lunojasný, lunoe lumine illustratus,
lupen, foltum; v. „list.“
lupenatý, foliis abundans.
lupení,frons; fola.
lupič, v. „loupežník.“
mpičství, v. „loupežnictví.“

„lusk, stligua.
"| luštěnina, legumen.

luza, lid nižších tříd vůbec čnfíma plebs;
vulgus, turba; multitudo obscura et humt
ls; opovržlivě colluvies hominum; faex
populi.

luzný, vůbec aď animum movendum aptus;
o kráse tělesné venustus.

lůžko, v. „lože.“
lvi, gen. leonis (na př. pellis kůže) n. ad).

leoninus (na př. species postava).
lýčí, liber.
lýko, liber.
lyra. fides (tum).
lyrický, lyricus; adv. * lyrice.
lysati, calvescěre.
lysina, hlavě) calvittum.
lysý, bež“ vlasů calvus, bez chlupů a p.

glaber,
lýtko, sura.
lze, adv. opiš rčením fřert potest (ut), n.

slov. posse (město lzevydobyti urds ex
pugnart potest; což by mi I. bylo mno
svými přiklady vysvětliti guod multis exem
plis confirmare possem) ; též liceť (i tam
l. tiše živu býti db? guogue liceť guiete
vivěre); mnohdy pouhým pass.: lze viděti
conspicitur ; lze přejíti transitur a p.;
taktéž záporné: nelze non potest fiert;
n. gorundiv.: nelze připustiti non est con
cedendum ; sotva bylo 1. uvěřiti viď erat
credendum; nelze jest nám toho uvěřiti
credere non possumus; a nobis impetrare
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non possumus, uť credamus; v. též „mo
žný“; nelze mi abych ne.. .. non pos
sum nen 8 iDf.,
guin ete.

lžíce cochlear; ligula; 1. zednická trulla.
lživosť, vaniloguenfia, vamitas; Z smyšle

n.facérenonpossum| lživý,a)kdoižemendag;
lžíce — málo.

nosť, nepravdivost, v. tato n. opiš adj.
násl.

VANUS,fallax ;
b) = smyšlený falsus commentictus; adv.
fallaciter; falso.

M.

Macecha, noverca.
maceši, novercalis; tp. malignus.
máčeti, v. „močiti.“
máčka, jus.
mačkati, preměre algď.
magnat, v. „velmož.“
magnet, magnes lapis.
máchati, čím versare, vibrare algd; oštěpem

m. Aastam torgučre; rakou m. manum n.
brachtum jactare.

máj. v. „květen“ ; tp. m. života flos aetalis.maják,*turrisexguanoctibušsadregendos| m
navium cursus tgnes emicant.

majestát, v. „veličeuství.“
majetek, Jortunae; bona; res (familaris).
majetník, čeho dominus, posšexsor ret alcs;

gu: rem alguam habet; býti m. čeho algd
possiděre.

majetný, v. „zámožný.“
majetnosť, v. „majetek,“
mák, papaver; tp. ani za mák ne minimum

guidem; sotva za m. (spluůiti a p.) vir
minima.

makati, attrectare; tp. můžeť se to rukama
m. ea res manu tenelur, mamifestan. aperta
est.

makavý, gui manu čenetur; ——zřejmý ma
nifestus, apertus, evidens; adv. manifeste;
aperte.

makovice,papaveris capuť; v pl. papaverum
cap:ta.

malátněti, a) tělesně languesečre, — chura
věti onfirma valetudine uli; b) duševně
languescčre, hebescěre; langučěre.

malátnost, a) tělesná lassitudo, languor, —
churavost infirma valetudo; b) duševná
languor animi; animus remissus.

malátný, a) tělesně Žassus, defessus; 7—chu
ravý gut infirma est valetudine; invali
dus; b) duševně animo fessus; languens,
TEMI38Us.

malba, pictura; tabula (picta).
malebný, o krajinách a p. omoenus; ad aspe

ctum venuslus; adv. amoene.
málem, v. „málo.“
maličkosť, a) malá věc res parva, mi

nula; parvum n. leve guiddam; to není
m. esi magnum, non leve; est aliguid; ta
ková m. res tam parvula; zvl. — dárek

munusculum; b) — mladosť pueritia; od
m. a puero (n. pueris); a parvulis; ab
initio aetatis.

maličký, minutus, pustilus; tak m. $
adv maličko, o čase paulum; p
-parumper ; © m. prope, paene;
sensim paulatim.

malicherník, homo minuharum studiosus.
malichernosť, res minula; 7—věci ceny ne

mající nugae; m. co stalá vlastnost ani
mus pusillus.

malicherný, a) = nepatrný levis, — ber
cenný vůlis ; tak m. věci fantulae res; b)

nalého ducba parvi n. pustili animi,.
malík, -iček, digilus minimus; tp. ani m. pro

ně-o nehnouti ne dtgitumguidem ales ret
causa porrigěre.

malíř, pictor.
maliřský, gen. pteťoris n. pictorum ; m. barva

piymentum.

malířství, ars pingend, pictura.malitký, v. „maličký.“
málo, a) u subst. v čísle množném překládá

pe adj. pauci: m. lidí pauci (sc. homěnes),
velmi m. lidí perpauci, pauctastmi, ne m.
multi, plerigue; m. věcí pauca (orum);
m. slovy paucts (verbis); m. vojínů, zví
řat pauci milites, puucue bestiae; v těch
m. dnech Ais paucis diebus j m. jich jsem
jmenoval paucos nominavi; mm. slov našich
pauca dicta nostra; je-li „m.u — něšolik
albiguot: po m. hocinách aliguott horis in
terjectis; uvl. jak m. guolus gutsgue (j. m.
jest těch, kteří by si nepřál. ©.guotus
gutsgue non cupiťt ete.; j. m. filosofů jest,
kteří . —.guoťus gutegue philosophkus in
venitur, gut etc.) ; b) u subst. v čísle jedo.
buď adj. exignus, parvus n. adv. paulum,
parum 8gen.: m. užitku míti z čeho ext
guum fiuclum capěre ex re alga; m. práce
parum operae, m. jidla pojísti paulum
cibi suměre; c) bez subst. paulum, pau
lulum; parum (tuze m.); non ita valďe
(na př. probari po chuii býti, Jibiti 82;v. též ptrochu“; ne m. — velmi valde,
vehementer (gauděre perterreri); nemálo
býti zarmoucen čím non mediocriter affict
alga re; s málem se spokojiti, na m. pře
stati, mála si vážiti paucis (u. parvo)

tulus;
ulisper,
po m.

„



málokdo — maně.

contentum €88e; m. míti na čem non ac
gutescěre in alga re, non confentum esse
alga re, (a následuje-li „že“) non satis
haběre 8 inf,; m. souditi o čem non mul
tum tribučre rei alcut; m. sobě vážiti čebo
parvi ducěre, despicěre, contemněre algd;
za m. býti parvi duci n. aestimari; zvl.
«) o málo (n. pouze) málo, u komp. pauloj
aliguanto (m. delší paulo longior, m. dál
alguanto longius) ; "bez komp., ve rčeni:
o m. by byl. ., bylo o m. Činiti, že
ne —, m.chýbí, že.. —.paulum n. haud
multum n. non multum abest, gutn ete.;
P) máiem, na mál-, be“ má'a, o málo,
málo == skoro fere, paene; prope, pro
pemodum, u sloves a adj. též tantum non
B ind. n. non (hauď) multum abest guin
ete. (málem bych byl zapomněl paene 0b
litus sum ; málem, bez m, by se by! vo
jin utopil hauď multum abfuit, gutn miles
suffecaretur); y) po málu sensim, paula
lim, — opatrně pedetenlim; d) róení: nu
mále jest jich puuc?! sunť; vína jest na
m. non multum víni superest; e) málo
který, m. kdo pauci, málo kdy mintme
saepe; perraro, raro; m. kdy se přibází,
že .. . rarum esli, uť ete.; raro fit, ut
ete.; to se m. kde nalezá hoc rarum est
invenfu; m. jen, něco m. paulum modo;
d) kompar. méně, u subst. v čísle mncž
ném pauciores, u subst. v čísle jedn. u
bez subst. minus (m. kořisti, obilí minus
praedae, frumenti); ne m. non minus; ne
m. dobře než tam bene guam etec.;
čím m. — tím m. guo minus — €0 mt
nus; čím déle, tím m, minus minusgue,|
in diem minus; vice (neb) m. plus mt
nusve; o mnoho n. muohem m. multo mi
nus; nic m. nihilo minus; m, než, v. Kos.
$. 480, 4; byť sebo m. guantulumcungue.

málokdo, -kdy, -který, v. „málo“ c) e).
maloměstský, rusticanus; oppidanus.
maloměšťák, homo rusticanus (ex municipto),

oppidanus.
málomluvnosť, tnopia sermonis.
málomluvný, inops sermonis; m. býti parce

ubi verbia.
malomocenastvi, scabzes; leprae.
malomocný, scab?osus ; leprosus.
malomyslněti, animum abjicěre, demiltěre;

animus mihi minuilur ; animo demitti n.
se demittěre; v bolesti m. dolore debil
tari.

malomyslnosť, nesrdnatost timiditas; —
skličenost duševní antnus demissus et
fractus, animi demissio n. infraciio; důr.
desperatio ; animus a spe ahenus.

malomyslný, nesrdnatý (imidus; = du
ševně sklíčený antmo demisso et fracto;
demissus (et) humilis; stávati se m., v.
„malomyslněti“; m. býti animo esse de

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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misso (et) humili, též fracto (eť) abjecto ;
animo deficěre; adv. animo demisso; de
misse.

malování, pictura n. opiš slovesem,
malovati, ptingěre algdď.
málovážnost, -ný, v. „nevážnosť, ný“
malta, arenalum, materia (ex calce et arenů

mixto).
malý, a; nevci-$, o výšce, velikosti a

p. parvus; o vzrůstu též Aumilis slaturaeu.humilistaturá(homo,bestia| =úzký
angustus, nepatrný eXwguus, IZ nev:
datný o dědictví, n:oci (res), ewilis; ně
kdy adv. paulum, paululum (m. zisk pau
lum lucri, m, obmeškání, m. průtab pau
lulum morae); v m. letech býti nondum
adulta aetate (n. suť juris) esse; m. část
vojska parva manus; dosti m. non n.haud
da w"gnus; ner alý non parvus, non exi
guus; magnus, non mediocris (s n. nadějí
non sine magna spe); tak m. lantus, lan
tulus; jak m guantus, guantulus ; u spo
jeni se subst. dostačí často, jako ú nás,
slovo zdrobně'é: m. kniha Ubellus, m. za
hrada hortulus, m. dar munusculum, —
bezcenný dar munus leve; m, dítě tnfan
tulus a p.; tp. m. mysl antmus infirmus,
= malomys'nosf, v. toto; býti v m, váž
nosti parvi haberi, duci, důr. despici, con
temní, v menší čnferiorem gratič esse; ani
nejmenší pochybnost ne minima guidem
dubitatioj; podobně o čase: malou chvili
paulum (commorar? sečkati) ; po m. chvili
u. před m. chvílí non ita multo post n.
ante, paulo post n. ante; b) o poctu ex?
guus, parvus; modicus; m. počst numerus
extguus, parvus; pauci; též puucitas ; m.
Suma pecunia parva n. non magna; jak
m. guantus, guantulus, tak m. lanlus, tun
tulus (p sádka jest tak m., že ani zdi ne
mohou býci obsazeny praesidit tantum
cest,ul ne murus guidem cíngi possit).

mam, fraus; fallaciae (klam) ; ——lež men
dactum; mamy smyslů mendacta sensuum;
ost. v. „klam.“

——

mámení, v. předch.
mamič, opiš »lovesem
mamidlo, ludibrtum oculorum; tp. fraudes,

v. „mam.“
mámiti, koho ančmum n. mentem ales cae

care n. óccaecare ; 7—šáliti fallére, deci
pěrs algm.

mámivý, v. „klamný.“
mamon, divitiae (boha'ství); cupiditas divi

tiarum (touha po b.).
mamoniti, avarum e3se.
man, chens,
mandle, amygdala.
maně, adv ——náhodou casu, forte; důr.

forte fortuna; temeře (bez rozvahy); ex%
8
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(de) improviso (nenadále) ; — bez pořádku
sine ordine.

manouti, ve rčení: mane se mi ledacos tn
meniem mihi varia ventunt, varia animo
meo n. ante oculos mihi obversantur.

manství, cientela; po! m. připraviti V. „pod
maniti.“

manstvo, clientes.
manžel, conjuďx ;

Juges.
manželka, conjux; uxor; dceru za m. dáti

komu fillam alcui nuptum dare n. in ma
trimonio collocare, «bdržeti nuplias filiae
obtinere; za m. žádati tn matrimontum
petěre algam, míti tn matrimonio haběre
algam,

manželský, a) -—manželův conjugalis v. gen
matrimonti, conjugis n. conjugum; m. věr
nosť conjugit fides; m. svazek, m. stav,
v. „manže!ství“; m. lože lectus gemalis;
b) = z manželství pocházející: m. děti
liberi justa uxore nati; adv. m. oddán
býti 8 kým Justo matrimonio cum alga
junctum e8se.

manželství, vůbec matrimontum ; se stanc
viska právního a občanského connubtum ;
k m. spůsobný, (o muži) maurus, (0 divce)
nubilis; matura; k m.žádati koho in ma
trimontum petěre alguam; k m. dáti in
matrimontum dare n. locare alguam, k m.
pojmouti (urorem) ducčěrealguam.

mapa, * čabula in gua picta est pars orbis
terrarum.

markhrabě, * marchio.
markhrabství, * marchionalus.
markytan, liza.
marniti, peníze, statek pecunmam ejffunděre

n. profunděre, rem familtarem dissipare;
tp. čas m. tempus perděre, absuměre.

marnivosť, — neš-tření, v. „marnotratnosf“;
= ješitnost dnanitas; jactalio; moje m.
guoď esť in me subinane.

marnivý, 2- nešetrný, v. „marnotratný“; —
ješitný tnanis; adv. tnamler.

marnochlubník, homo gloriosus, vamloguus.
marnochlubnosť,gloriatio; jactatio.
marnochlubný, gloriosus ; vantloguus.
marnosť,vanitas, inanilas, Z pomíj-jícnosf,

také fragillas; — vče maruá res vana
n. tnantis; chlubná m. levitas et jactatio.

marnotratník, homo prodigus n. effusus; důr.
heluo; gu'ges eť vorago.

marnotratnost, ——utrácení «bytečné ejffusto,
profusio; ——přepych luxuria (profusa);
IZ nemirné vydaje sumplus ejffustn. pro
fusi.

marnotratný, prodigus, profugus n. effuxus;
adv. prodige (vivěre).

marný, a) ——bez užitku črritus, vanus; m.
práce labor drritus ; m. práci si dáti ope
ram perděre n. frustra consuměre; m.

pl. manželé con

manouti — matka.

prosby preces trritae; b) — zbytečný su
pervacaneus, inani8, inufilis; m. řečiverba
inanta; c) — bez důvodu čnan?s, vanus;
m. naděje spes vana n. čnanis; m. chlouba
glortatio, jactatio; d) -—nestálý luxus,
fragilis, caducus; e) — marnivý v. toto;
adv. neguidguam, frustra; tnutiliter, ina
niter; m. se namáhati operam perděre,
frustra elaborare; dokáual jemu, že m.
se namáhá ostendit et, frustra ab eo ope
ram insumi, že marně prosí trrilas esse
preces ejue; m, diráceti, v. „marniti,“

Mars, Mars.
marsův, Martius n. gen. Marlies; marsovo

pole, marsov campus Martius.
máry, feretrum.
maření, času fempori8 jactura.
mařiti, v. „marniti.“
masitý, 1 carnosus; m. jídlo caro.
máslo, butyrum.
masný, carnosus.
maso, caro.
masožravý, carne Vescens.
masf, unguentum; masti potřiti ungěre, un

guento obliněre algd.
másti, něco ťurbare, conturbare; miscěre,

confunděre algd; m. někoho perturbare,
důr. conturbare algm; m. se, v řeči verda
confunděre; m. se več, do čeho immiscčre
se rei alcui; tnterponěre se in algd.

mastičkář, pharmacopola (circumforaneus);
TZ špatný lékař meďicus imperitus,

mastný, pinguts.
mastnosf, -ota, pingue; pinguedo.
mašina, machina ; jako m. machinae instar;

v. „stroj“ a p.; tp. ten člověk jest pouhá
m. homo iste non movetur mist externo
pulsu.maškara,© úsloví:dom.seobléciperso
nam indučre.

máť, v. „matka.“
matčin, maternus; sestra m. malertera.
materiál. v. „látka.“
materielný, v. „hmotný.“
mathematický, mathemalicus; m. zevrubnost

subtilitas mathematicorum ; m. vypočítání
rationes mathematicorum adv. mathemati
corum ralione n. more.

mathematik, mathematicus; dobrý m. mathe
malicorum periltssimus.

mathematika, mathematica.
mateřský, malernus n. geu. maťtrts; m. srdce

animus male:nus;j m. řeč, m. jazyk sermo
patrius; sermo, gut nobisnatus esí, i gw0
nati sumus, a na rozdíl od cizí řeči též
nostra n. vernacula lingua; m. láska amor
matris.

mateřština, — mateřská řeč, v. předch.
matička, matercula.
matka, mater; zvl. tp. parens; m. včel * re

gina apium; aptum dux; m. býti partum



matohlavý — měřiti.

edidisse, liberos peperisse; býti m. 6 dětí
sex liberos habere n. peperisse; státi se
m. partum eděre.

matohlavý, mente captus; demens.
mávati, čím nmicare(gladiis); vibrare (hastas,

sicas).
mazání, unciio.
mazati něco čím liněre, ungěre algd algů

re; mastí m. ungěre, unguento obliněre
algd; m. se, v. „mazliti.“

mázdra, membrana ; m, příční, v. „bránice.“
mazliti se, s kým dlandiri alcui; in deliciis

haběre algm.
mdleti, mdliti, a viribus defici; perire (siti

od žízně); m. po čem, v. „nýti.“
mdlo, v. „mdlý.“ ©
mdloba a) = slabost lassitudo ; languor

(corporis); tp. — křehkosť, m. lidská sm
becillitas; b) Z omdlení subita antmi de
fectič; v m. vpadnouti, do m. upadnouti
animus me relinguit, anima me deficit; ve
m. ležeti antmus me relguti.

mdlý, a) > slabý dnfirmus, languidus; im
bectllus (často v ohledu duševním); o spisu
exsanguis; m. běh (řeky) cursus langue
scens; b) — umdlený fatigatus; lunguidus,
languena ; duševně lassus; m. býti lan
gučre; m. oko oculi hebetes; zvl. „mdlo“
ve rčení: jest mi m. nauseo; adv.infirme,
parum; languide; jde to tam m. čsta fri
gent.

meč, a) pův. gladius, patheticky ensis; často
ferrum (na př. ohněm i mečem ferro igni
gue; od m.nepřátel padnouti, mečem ne
přátelským sjiti ferro hostium tinterire);
m.sobě připásati, zavě iii, mečem 8e opá
sati gladto cingi; mečem se potkati, v
mečejíti confligere; acie certare, rem gladio
gerěre, ferro rem decerněre; m. obnažiti,
(z pošvy) vytasiti glaďium stringěre, de
stringěre; přišlo k mečům res venit (re
ditur) ad gladios; b) tp.-cz mnžské po
hlaví, ve rčení: po m. paťerná stirpe,
býti příbuzný 8 kým patťerno genere con
tingěre algm.

mečeti, balare.
med, mel; sladký jako m. mellitus.
měď, aes cyprtum n. pouze aes; do m. rýti

in aes inciděre; mědí okovaný aeratus.
meďařství, res mellaria.
měděný, cyprius, aéneus; m. peníze rudera

(um), numi cyprůůj m. nádoby vasa cy
pria.

medle, a) ve větách tázacích nam (kdo m.
guisnam, co m. guidnam a p.); k nazna
cení podivení a nevole tandem (čeho m.
se obáváš? guid tandem vereris ? proč m.
ete. gut tandem jit, ut etc.); b) ve větách
rozkazovacích gua-so (oh:edej m. tenta
guaeso), n. fac s konj., gutn 8 ind:; po
věz m. cědo sodes,
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mednatý, * melle abundana.
medovina, můlsum,
medový, mellitus ; melinus; plást m. favus.
medvěd, ursus.
medvědí, ursinus n. gen. urst.
mech, můscus; tp. m. na bradě lanugo.
měch, I pytel culeus; m. k dýmání folhs;

m. kožený uťer.
měchačka, coch'e«r.mechanický,a)pů| *mechanicus;b)tp.

guod sine consilin ac mente fit; m. pchyb
onotus sine consilto n, temere factus; adv.
sine judicto; učinil to m. nihil cogitans,
non sentiens fecil.

mechanika, v. „strojnictví.“
mechový, muscosu8.
měchýř, véstca.
mejto, atd. v. „mýto“ atd.
měkčiti, něco mollire algď.
měkkost, mollitia.
měkký, snollis; m. půda humus facilis; tp.

měkkého srdce moliis; adv. molliter.
měknouti, miťescčre.
mělčina, vadum ; locus vaďosua.
mělký, a) pův. lenuts, vadosus; řeka jest m.

Jfluvius lenut fluiť agua; m. misto vaďum;
m. voda tenu:s agua; vadum; b) tp. jeju
nus; m, hlava tngenium tenue, hebes, tar
dum, obtusum.

měna, V. „změna.“
měňavý, o barvách versicolor.
méně, v. „málo,“
měniti, něco muťare (culorem, sententiam),

immulare, commutare algd; koně za voly
m. eguos bovibus mulare; m. se mutart,
variare (pověst Bo měn: fama variat, po
časí Často se wěaí coelum variat); o bar
vách versicolorem esse; ve světě všechno
80 mění wělíil semper suo statu manet;
ost. v. „změniri.“

měnivosť, mutabilitas, =—nestálosť inconstan
la, mobilita.

měnivý, mutabilis; vartus;
stans.

menší v. „malý.“
menšina, pars minor.
menšiti, minučre algd.
měr, ve rě-ní: bez měru a směru lemere;

sine certo constlo.
měření, mensio, mensura.
měřice, modius.
měřictví, ars meliendi; geometria.
měřítko, mensura; tp. ratio, lex, norma.
měřiti, a) něco m. meťiri algd, čím algá re;

b) tp. 7- směřovati: m. k čemu propo
situm haběre algd; id agčěre,ut „; jeu
k tomu m. id unum contenděre et labo
rare (ut n. ne..); iď unum agěre (ut..);
jen k dobrému obce m. ad communem sa
lutem referre omnia; ost. v. „mířiti“; c)

8*

nestálý incon
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— vyměřovati, v. toto; 2) m. se s kým
(— bojovati) contenděre, certare cum algo.

měsíc, a) co těleso luna; nový m. luna nova;
zatmění m. lunae defectio, luna deficiens;
b) — čtyři týdny mensis.

měsíčný, a) ——od měsíce, gen. lunae n. ad).
lunaris ; světlo m. /umen lunae; m. rok
annus ad cursum lunae descriptus; m. noc
n. měsično nom lunine lunae tllustrata;
b) — jednoho měsíce menstruus; adv.
stngulis mensibus.

měsíčnictví, error lunathcus.
městec, forum (rerum venalium).
městečko, oppidulum.
mésti, dům a p. vesrěre (aedes, favillas ete.) ;

scopis purgare (domum ele.)
město, urbs, (menší) oppidum, (jen vzhledem

k obyvatelům) civitas; m. hlavní caput
regni n. tmperii; urbs (nobilissima); m
krajské (u Římanů) conventus.

městský, urbanus; oppidanus; m. rada se
natus urbanus; m. zdi murus urbis; moe
nia; m. brána porta urbis; m. život vita
urbana; m. stav ordo ctvium n. plebejus;
plebs; ost. v. „měšťanský“; adv. oppida
NOoTuUM MOTE,

měšec, na peníze cruména; marsupium; plný
m. marsupitum bene numatum; tp. ze svého
m. privato sumplu; de suo (numerare pe
cuniam).

meškání, mora; bez m. morá non interpo
sitá; stalim: bez m. přejiti non dubitare
transire.

meškati, a) koho morart, detiněre, retiněře
algm ; m. co tardare, relardare algd; b)
— býti esse, -— dlouho se zdržovati mo
rari, versari, vivěre in loco algo, u koho
apud algm morari; (nečinně) seděre in
loco algo; c) m. čím trahěre, extrahčre
algd; 2) m. se s čím tmmorari rei alcut,
morari in alga re.

meškavosť, tarditas.
meškavý, čardus, lentus.
měšťan, = obyvatel města oppiďdanus, v 0

hledu právním civis (dostačí i pro pojme
nování třetího stavu v staré české spo
Ječnosti státní); co protiva šlechtice ple
bejus.

měšťanka, civis
měšťanosta v Římě consul j v menších mě-;

stech decurto, praefectus,
měšťanský, a) 7m měštěnínský civilis; m.

právo civilas; dáti komu m. právo c?vi
tate algm donare; m. povinnost offictum
civile n. civis; b) oprotiv šlechtě plebe
Jus, ignobilis,

měšťanstvi, civitas.
měšťanstvo, vůbec cžvělas, ctves; co pro iva

šlechty plebs, plebeji.
metání, jactus; conjecho (lelorum).

měsíc — mezi.

metati, jacčre, (více-li podmětů) conjtcěre
(na př. střely na koho čela in algm); Ja
ctare n. měttěre algd; kopím m. jaculari;
zpět m. rejicčre; od sebe m. abjicěre, pro
Jicěre algd; losy oč m. sorliri de re algě;
metací misstlis.

metelice, nives.
metla, a) pův. věrga; k trestání virgae, dětí

ferula; xurskati koho m. vtrgis (ferula)
cneděre algm; tp. a m. něčí vyrůsii ex
cessit alcui aelas ex magisterio alcs; b)
tp. I neštěstí calamiltas; mírněji infor
tuntum ; IZ trest supplicitum.

mez, v. násl.
meze, a) zz hranice dvou polí lémes; confi

num ; b) pl. = hranice finte, častěji v
pl. fines; kamením a p. uměle vytknuté
terminus; m. míti lerminis oircumscribi ;
m. (panství svého) rozšířní Jfines exwten
děre, propagare; bez m. non finitus, fini
bus carens ; meze,tp. moďus, tudíž: z mezí
vykročiti, meze překročiti moďum exce
děre; v m. slušnosti vykázaných intra
legem; se držeti non transire fing8 vere
cundiae; modum adhiběre; m. klásti, vy
tknouti, vysaditi čemu fines constitučreret
aleui n. ales; ©) I— meeník čerminus,
mela.

mezek, mulus.
mezera, intervallum (m. míst a časův. znéer

vallum locorum et temporum); spaltum in
terjectum n. infermissum (v nepatruých m.
mediocribus tntermissés spaliis); m. v ně
čem — škulina ríma, m. střelbou nepřátel
skou vezdi učiněná ruinae muri (jacentis).

mezi, praep. 1) s akk, onter s akk.: m. ně
inter eos (eas, ea) n. inter hune (hanc,
hoc) et illum (illam, illud); m. to €0;
vstoupiti m. ně znter e08 conststěre ; kořist
m. vojíny rozděliti diviďěre n. distribučre
praedam inter mililes; mnohdy se slov.
spojeno: vložiti něco m. co ďnterponěre
algd; vložiti pe mezi co se interponěre,
interceděre; vrhnouti se m. nepřátely dn
medios hostes se vimmittěre; m. bohy čítati
kono in numerum deorum veferre algm;
jiti m. lidi čn publicum prodire; 2) 8.in
strum a) o prostoru: čnter 8 akk. (m.
městem a Tiberou onter urbem ac Tibe
rim) ; Z u vnitř zníra s akk.; zu, v
apud (m. stády apud greges); b) k na
značení třídy, soujemu 0+0b n. věcí, ke
kterýmž někdo n. něco ná eží: čnter s akk.,
in s abl., a, zvl. u superl, a čísel ex .-n.
de n. gen. part.: m. nimi čnter 608 (eas,
ea), in its, ex u. de ii8; m.desiti vyslanci
byti m%decem' legatis esse, m. nimi -nej
horší jest... . eorum est pesstmus; zvl.
rčení: m. mnohými jinými — i to znter
(multa) alia id guogue; eť alia et hoc. in
primis, též spojkami cum — ťum; c) 0



mezinárodní — milosf.

vzájemnosti onler; m. sebou dnter 108,
inter vos, inter se (u sloves), m. nimi inter
ipsos (při substantivech, jako certamen,
dissensto a p.); v. „vespolek“; m. námi
řečeno hoc inter nos dictum sit, hoc inter
nos dicěre lceat; m. vůdci bsýl veliký
spor tnier duces magna fuiť contentio; d)

-o rozdílnosti: není rozdílu m. tebou a aví
řetem nohil interest inler te et guadrupe
dem; e) o steinodobosti tnter; m. jídlem
tnter n. super coenam; m. tím tnterea,
dréorhaec; dum haec geruntur, (je-li však |
„mezitím“ ——avšak, ale, nicméně však,
v. tato); ještě m. válkou bello nondum
confecto; m. čtením napadlo mi legenti
mihi in mentem vénit.

mezinárodní, právo m. Jus gentium.
mezivládi, interregnum.
mezkář, mulio.
mezník, čerminus.
mezovati, s čím finitimum m. vicinum esse

(terrae alcut), adjacěre (terrae n. terram);
jeho pozemky mezují sTiberou fundi ejus
Tiberim tangunt n. atlingunt.

mhla, nebula ; jest m. coelum nebulosum est.
mhlavý, nebulosus; tp. incertus.
mhourati, očima conntvěre.
mič, pila; hra v m. pilae lusio;

m. bráti luděre pila.
pila; (v)

míhati, ve rčení: míhá se mi před očima,
V. „manonti.“

mihule, muraena.
micha, meďulla.
michání, miďli0, mixlura,
michati, měiscére, permiscére algd alga re,

vino 8 vodou vinum aguč ; m. něco k če
mu admiscěre algd rei alcut; tp. m.
v co dmmiscěre se n. inserčre sere alcut,
interponěre se in algd; m. Be v cizí věci
aliena negotia (urare; alienae rei se tm
miscére; nem. se do války a dello obesse;
m. se komu do jeho práva dnterpellare
algm in jure.

míjeti, v. „Iminouti.“
miláček, guemguis plurimum diligit, vehe

menter amat; deliciaé et amores alcs;
amicus alca; též sup'rl. adj. carus, gra
tus; jest mým m. eum prae ceteris diligo,
též est tn sinu semper et complectu meo
(nerozlučný m.); co m. mnoho platiti
gratia multum valěre; byl m. lidu populo
prae celeris gratus et acreptus fuit;
„m.“ =- kochánek amor, deliciae; guem
amas a p.

mile, a) řírská molle passus n. passuum,
v pl. mila passuum n. pouze millia;
mnohdy lapis (= mílní sloup): pět m.
od Ríimaaď guinlum lapidrm; na m.
dlouhý malliarii longitudinem aeguans;
miliiartius; vůkol samá rovina na nemálo
mil planilies guoguo versus multa millia

Be
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passuum patet; b) naše obyčejná m., asi
passuum millia guingue.

mile, v. „milý.“
Milek, Amor, Ču; ido.
milenka, guam amo ete. ; deliciae; amica.
milerád, čibenttsstme, libenter, antmo hbenti;

často adj. ltbens, non invitus ; učinil jsem
to m. non invitus, feci; m. bych byl, kdy
bys jej přemluvil velim et persuadeas;
ost. v. „rád.“

milion, decies centena millia; dva m. viciee
centena millia; deset m. centies centena
milha.

milionkrát, tp. 7—nesčislněkrát sexcenties,
milník, lapis.
milo, v. „milý.“
milohrádek, vzlla.
milosrdenství, ztsericordia, animus miseri

cors; k m. n. milosrdenstvím se pohnouti
misericordiá ales commolum esse, misereri
ales: bes m. (adj.) durus, crudelis; (4dv.)
crudeliter.

milosrdný, misertcors; býti m. ke komusd
sericordem se praeběre alcui; misericordia
uli in a'gm; adv. T misericorditer; m. na
kládati s kým měsericordem se praeběre
alcut.

milosť, a) = příjemnost suavitas, jucundi
tas; b) — přízeň gratia, favor; ——do
brotivosť clementia; v m. vejíti probari
n. placěre (alcui u koho); v m. býti u
koho esse in gratiá apuďd algm, gratid
ales florěre; vypadnouti z m. něčí exci
děre gratiá ales; k m. zase přijíti, na m.
opět přijat býti in antfiguum grattae lo
cum restitui; 3 m. boží deo propitio n.
diis propiťis; ost. v. „přízeň“ ; c) z do
brodiní, obdarování benefictum ; ——dobro
činnost mun?ficentia; m. komu proukázati
beneficium conferre in algm; prositi koho
za tu m., vyprositi si něco co m. a!gd
beneficii loco et gratiae petěre; benefictum
n. graliam petěre ab algo; prokaž mi tu
m. a... .. čribue miht hoc ut ete.; d) od
pouštění: vzhledem k trestajícímn clemen
tia, lenitas, indulgentia; vzhledem k vin
níku venta, impuntlas; prosba za m. de
precalio; o m. prositi ventam petěre ; pe
těre ut sibi ignoscatur, rogare ut algs miht
parcat, ve válce vitam deprecart ; m. do
stati, m. dojíti u koho ad algo impetrare
venam; na m přijmouti koho, m. dáti
komu ventam dare n. tribučre alcu?, par
cěre n. ignoscěre alcui; conservare algm;
bz m. inclementer, acerbe, crudelter ; dáti
Be na m. i na nemilost vítězi se suague
omnia potestati victoris permiltěre; e) —
čestný název panovníka a p.: vaše m.
clemenlia vestra! m. císařská! ondulgen
tissime imperator; £) — láska amor; z mi
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losti 2 lásky, darmn) gratis; m. míti
be komu amare n. diligěre algm.

milostivosť, v. „milost“ b).
milostivý, a) -— laskavý denignus, oomis,

beneficus; b) — nakloněný propitius, be
nevolus, favens; e) — odpuštění udělující
clemens; m. býti komunclementem se prae
bere alcut; adv. benigne, comiter; m. koho
propustiti cum bona gratia dimittěre algm.

milostnice, omoaymilostnik, koho homogratiosus apud algm,
carus n. acceptus alcut; býti m. koho
multum valěre gratia apud algm.

milostnosť, suavifas, venuslas.
milování, a) akt.: m. čeho studium rei ales,

amor; v. „láska“ ; b) pass., ve rčení: m.
hodný amabtlis, amandus; dignus gui a
metur; ost opiš slovesem.

milovati, vůbec amare; >= vářiti si diligěre
algm n. algď; m. něco delectari algd re;
m. se vespolek amare, diligěre inter se;
ctnost m. věrtutem amplecti:

milovnice, amans n. studiosa ret alces; —
milenka, v. toto.

milovník, amans n. studtosus ales ret; m.
pravdy cultor n. studiosus veritalis ; m.
hudby musicorum studiosus; m. květin
Jfiorum studiosus; býti m honby venando
admodum delectari; zvl. = milenec aman:

amalor. imilovný, čebo amans n. studtosus rei alcá
pokoje n. míru m. pacis stuďiosus n. a
mans; placiďus; pravdy m. veritatis dáli
gens; hudby m. musicorum studiosus. %

milý, a) zz milovaný carus, dilectus; grafě
nejmilejší,
honore habet; nejm. jídlo cibus guo
marime delectatur ; tudíž při oslov
můj m., m. příteli, o bone! vir bone!it5%,
v mezivětí sodes! guaeso! podobně: m.
bože diůi tmmortales! býti komu m. amari
n. džligi ab algo; b) ——příjemný, 0 08 bě
gratus, acceptus (býti m., též haběre mul
lum suavi'atis n leporis); o věci též ju
cundus (roskošný); zvl. ve výroku: to
jest mi velmi milo hoc mihi pergratum
est; není mi milo non placet; bude-li ti
m. tibť si videbitun; m lejší by mi bylo
čísti malim legěre; adv. suaviter, jucundej
= rád libenter, aeguo animo; něco mile
trpěti, snášeti pattenler, aeguo antmo ferre
alad ; v. „milerád“ ; zvl.: jak mile uť (r.
guam, ubi) primum; simul ac (atgue).

mimický, mimicus; adv. mímica arte n, ra
hone.

mimo, 1) adv. praeler; u sloves pohyb 0
značvjícíeh obyč. se slov. spojeno: m.
jeti praelerveht; m. jíti praeterire, prae
tergredi; podobně: střeliti m. aberrare,
non ferire guod velhs; 2) praep. a) o pro
storu extra 8 akk.; m. území extra fines

— míniti.

etvitatis; m. dům extra domum ; m. dům,
stan ležeti, epáti excubare; téci m, město
urbem praelerffučre; tudíž tp. pustiti mimo
sebe něco neglgěre, nihil curare algd,
hněv čram dimittěre; starosti m. sebe pu
stiti curos abjicěre, dimittěre; b) výminku
naznačující: praeter s-akk.: všichni m.
Hortensix omnes praeter Hortenstum; také
excepto eo, guum discesseris ab e0; ve
větách záporných často nisi; zvl.: mimo
to praeterea, insuper, ad hoc, ad haec,
ultra; často též accedit (n. acceděbat)

uf n. guoď; m. to že prasterguamk©) Z proti praeter; m. naději, domněn
obyčej praeter spem, opinionem, consuetu
dinem, praeler morem; m. právo praeter
Jus fasgue.

mimochod, zvl. ve rčení: mimochodem guasi
praeteriens; aliud agendo; — příležito
stně per occastonem ; oceastone dala m.
oblata.

mimořádný, extraordinarius (na př. úřad,
velitelství munus, imperium) ; m. vyslanec
legatus extra ordinem missus; adv. exira
ordinem.

mimovolný, non voluntarius; tnconsultus (a
nimi impetus); — nahodilý fortuilus; adv.
non sua (meč ete.) sponte; mnescio gU0

modo.
mince, I— peníz numus; stříbrná m. numus

argenteus; dobrá, falešná m. numus pro
bus, adulterinus ; ražená m. argenlum
forma signatlum.

mincířství, res numaria.
mincování atd. v. „ražení,“
mínění, a) ——náhled, neodůvodněný op?nio,

odůvodněný sententia; ratio, Judicium,
existtmatio; m. lidu, veřejné m. eďisli
matio též sententia vulgi; dle mého m.
(ex) mea sententid, ut mea fert opinio;
guanlum ego conjectura, assecutue sum;
přeji si, tvé m. o tom uslyšeti sctre cupio,
guid ipse ea de re sentias; srovnávati n.
snášeti se 4kým v m. assenlire u. asaen
tiri aleui; m. své krátce přednésti brevi
ler sententiam dicěre; dobré m. o sobě
míti sibi placére; b) — smýšlení, úmysl
mens, consiltum.

míniti, a) = za to míti putare, opinari, důr.
7 souditi existimare, arbitrari; Z smý
šleti sentire (bene, male a p.), — svůj ú
rudek pronésti (zvl byv k tomu vybíd
nut) censčre; míním, že asi... haud
scio an, v. Gramm.; b) = mysliti, roz
uměti dicčre, significare velle; co tím mí
niš? guo animo istud dicis ? guorsum tista
pertinent? míním onobo čilum dico; c)
— chtíti cogitare, velle (algd facěre); in
anímo mhi esť; 8 někým dobře m.bene
velle alcus, consulčre et prosptečre rebuas



minouti

alcs; míním jeti do Říma volo n. cogito
Romam (tre n. proficisci).

minouti, míjeti, a) trans. m. čeho — jíti
mimo praeterire, praetergredi algm n. algd
(podobně: rána minula aberravit; «losť
ho minula tra deferbuit); m. čeho —
vjíti čemu efugěre a/gd; zv). m. kobo =
nezastati koho non invenire algm (domi
ete.); b) intr ©) vzhledem k času: abdire,
efflučre, transire; čas mine tempus abit,
lransit, praeterit; minulo 30 let anni trt
ginta interfučre ; minnlý v. zvláště; $) —
přestati finém haběre, capěre, — ztratiti
se abire, filučre, evanescěre (síly komu m.
vires defictunt algm), — pojíti pertre; ost.
v. „pominouti“; 2) m. se, a) s kým z
chybiti 'e non tnvenire algm; t'ž ab algo
deerrare, aberrare; b) m. se 8 čím, —
vyhnouti se ejffugěre, supterfugěre algd;
m= nedosíci čeho non assegui algd; 8 ů
čelem svým se m propositum n. consilium
non assegut, s výsledkem €0 guo volumus
non pervenire; 8 nravdon u. 8 pravým se
m. errare; in vitium delabi.

minulost, čempus praeteritum; praeterita
(orum). )

minulý, praeteřitus. exactus; = bývalý pr%
stinus; 7—předešlý superior, prior; mi
nulé noci nocte superiore; m. rok annus
praeteritus, circumactus, superior, gui ef
Jfluxit; m. roku prtore n. superiore anno,
anno ante; v m. čase lempore praeterilo.

minuta, * seragestma párs horae; tp. pun
ctum n. exiguum spalium temporis ; na m.
přijíti ad tempus venire.

mír, Z- svět munďus; ves mír rerum uni- |
versilas, untversum.

mír, a) Z smíření reconc?řatio, redilus in
gratiam; v m. a pokoj nvéstitoho s kým
reconcihare algm cum algo; in gratiam
reconcihare aliguos; b) — pokoj pax; =
SVOrnost concordia; v míru (in) pace; v
m. i válce dom? be'ligue; zemi v m. u
věsti provinciam paccare; m. učiniti, sje
dnati pacem facčre, jungěre, componěre,
zrušiti frangěre, violare; v m. býti, žíti
pace uti; c) m. duševní animi tranguillitas,
anmus trangutllus.

míra, 1) pův.mensura, modus; m. vrchovatá
cumulus; tp. u vrchovaté m, vrchovatou
m. cumulaťte, míti čeho cumulatum haběre
algd; v nepatrné m. parum; v hojné m.
odplatiti komu cumulatam gratiam referre
alcui; měřiti koho na svou m. algm ex
suo ingenio judicare; 2) — měřice mo
dius; 3) tp. = pravá míra, mez, hra
nice modus, ratio; m, zachovati n. .miti
v čem moďum n. moderalionem adhiběre
in alga re, modum observare (ve hře lu
dendi, v jídle tn cibo); v m. uvést: něco
lemperare algd; a m. vystoupiti moďum
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exceděre; uvl. a) v míře ——mírně mode
rate, temperanter; b) nad míru, z m., přes
m. supra n. praelter modum; 7—velice
valde, vehementer; mire, admoďum, u ad).
obyčejně superl. (nad m. úrodný fertilis
svmus, z m. veliký nešlechetník homo om
num sceleratissimus) ; ©)touž měrou eodem
modo; stejnou m. part modo n. ratione,
odplatiti komu par par? referre; d) v té
m., tou měrou fa; adeo; e) žádnou m,
nullo modo, nulla ralione; neuliguam, ne
guaguam; f) s míru, přelož adj. meďdiocris
(kéžby věcí těch s m, bývalo utinam ea
mediocria essent !) h) věci postaveny jsou
na dobré m. res bono loco sunt, bene se
habení, na jiné (než jsem doufal a p.)
aha est ejus ret ratio, res aliter se habet;
ch) — mysl,ve rčení: v dobré m, =
dobré mysli hilarus (eťad jocandum prom
ptus), býti bene ajfjectum esse, (vždy) hi
laro animo esse; ve vlé m. býti male af
fectum esse, (vždy) difficilem ac morosum
esse; v. těž „mysl“ ku konci.

mírniti, 7—mírným činiti čemperare algd;
o vášních a p. moderarti, temperare alcui,
cočrcére algd; zlosť m. črae moderari,
iram cočrcére n contiňěre; m. se tempe
rare sibi, imperare sibi n. antmo suo, v
řeči linguam continěre, orationi n. linguae
moderari; nemoci se m. intemperantem
esse, AnTmo S8u0imperare non po8s8e.

mírnosť, a) mediocritas; zvl. m. povětří le
mitas coeli; b) ——střídmost temperantia,
contimentia,frugahtas; 7 zdržení se vášní
animi aegutlas, animus aeguus; k m. při
věsti koho aď lemperantiam n. ad (bonam)
frugem adducěre algm.

mírný, a) Z ne nad míru jsoucí moďicua,
moderatus; lenis (poena, ventus); milis
(htems, coelum počasí); b) — střídmý
temperans, confinens, modďdicus; sobrius;
c) — bez vášní moderatus; animi pertur
batione vacvus; d) = pokojný placidus,
clemens, placabilis; adv. a) modďice, mo
derate; m. nakloněný leniter declvis; b)
modice, sobrie; c) d) placide; m. se cho
vati elementem se praeběre,

mírumilovný, pacis stťudiosusn. amans; pla
cidus, placabilis; adv. placide.

miřiti, m. koho z v mír uvésti reconciliare
algm cum algo n. alcut; při m. causam
agěre.

mířiti, nač čelum dirigěre tm algm, in a!gd;
telo petěre a!lgm n. algd; tp. spectare
algo, algd n. ad algďd; kam to míří? guor
sum hoc (spectat)? kam míří odpověď?
guovalet responsum? docela jinam longe
alio; v. těž „měřiti.“

mísa, patina; lane ; m. obětná pačera.
misiti, v. „míchati.“
miska,patela,
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místní, gen. loci n, locorum, regionum.
mistnosť, v. „místo.“
místný, ——místní, v. toto; TZ na pravém

místě opportunus; commodus (zdá se mi
tu m býti (7) loco míht esse videťtur';
——bez průtahu: m. konec učiniti čemu
statim conficěre algd; zv). úsloví: místněji
zpraven býti o čem certiorem jfieri de re
alga.

misto, 1) pův. locus, pl. loca, (m. boží —
cbrám aedes sacra); ——sídlo sedďes (to
jest moje m hic locus est meus, haec est
sedes mea); na všech m, omnibus locis,
ubigue; na jiném m. alio loco, alibi; na
svém nD.na pravém m. loco, in loco; na
své n. pravé m. dn locum; na rozličných
m. n. místem, místy passim; na témž m.
eodem loco; na tomto m. ůže; na toto m.
huc; nemohu z m. abdire, dtsceděre non
possum, tp. haereo in algá re; 2) tp. a)
m. v knize locus, pl. loct; nejkrásnější
místa (spisu) pulcherrtme dicta; b) ve
rčenich: místo, na místě koho ——za koho
loco ales; pro algo ; m. písaře locoscribae;
kůže na m. (míst“) plachet pelles pro
velis; © osobě též (in) numero ales; je-li:
na místě zz ibned sťaťtím,illico; ex tem
pore; podobně: m. někoho držeti, zastá
vati vice n. officio ales fungt. alcs vica
rtum esse; na místo koho (k naznačení
nán.čstnosti) loco n. in locum alcs, (k 0
zničení střídání) vice n. (in) vicem alcs;
na něčí místo nastoupiti zn locum alčs
succeděre; kdybych byl na tvém m. st ťuo
loco essem u. st ego essém gui tu e8; kdy
bys byl na mém m. s? lu hžc esses; ne
chtěl bych na jeho m. býti nolim ego esse
gut úlle est; na m. sebe jiného poslati
substitučre algm in locum suum, muttěre
gui suas partes sustineat; na m. zemdle
ných nastopují odpočilí ?nvicem integrti
succedunt defatigatis ; na m. koho zvolen
býti in locum alcs suffici; zvl. rčení: mí
sto (toho) že., non modo non sed . .,
tantum abest, ut . ut. .j guum s konj.
(místo co by mně měl děkovati, nadává
mně guum gratias mihi agěre debeat, mihi
maledicit; na m. n. místo chvály dostalo
se mu všeobecné záňtě tantum abfýmitut
laudaretur, ut omnibus odio esset); ©) v
úsloví: k m. přivésti, na m. postaviti něco
conficěre, efficčre, perficčre algd; k m.
přijiti confici, perfici, transigi, 8 čím con
ficěre, perficěre algd; m. Váti něčemu lo
cum dare n. relingučre (na př. prosbám
precibus), admílěre algd, — připustiti
conceděre, = uvěřiti fidem haběre, creděre
alcut (tomu rač u sebe m. dáti sic enim
tibí persuadeas velim), — rád něčeho do
pouštěti facile pali algd; m. míti locus
est rei aleui, locum haběre (rada jeho ne

místní — míti.

měla m. consiltum ejus non probalum est);
to má své m, res ita se habet; to nemá
m. locum non habeť, non est probabile;
tu chytrosť má m. n. jest na m. lum ver
suliae locus est; d) místo ——úřad munus,
magistratus; locus; na m. koho nastou
piti tn locum ales succeďěre; m. něčí
vjiti, zajmouti fungi vice n, suscipěre par
tes ales; vyšší m., tp. magistratus. prin
ceps; na vyšším m. něco oznámiti aď
magistralus D. ad principem deferre algd;
první m., přední m. principaťus, primae
(partes); e) 8 ponětím pořádku vůbec:
první místo principatus; primae (partes);
locus prior n. primus; přední m. držsti,
míti principatum obtiněre, obdržeti prae
ferri, anteponi; na prvním m. seděti, (v
divadle) in prima cavea seděre, (u stolu)
summum n. supra n. supertorem acoubare;
na posledním, (v divadle) in u/tima cavea
seděre, (u stolu) infra n. inferiorem uceu=
bare; tp. na prvním m. = přede vším
inprimis; f) ves vicus; Z město oppi
dum, vůbec locus; pevné m. locus muni
čus; h) Z prostor, prázdnosť spatium;
prázdné m. spatium inane; nemíti m. nač
non capěre algd; neměli m. v žaláři car
cer 608 non cepit.

mistodržici, -tel, praefectus, praeses, (za časů
republiky) proconsul n. propraetor; býti
m. provincie provineae praeesse, provin
ciam obliněre.

mistodržitelství, co úřad praefectura, co země
provincia.

mistokrál, gu% regia vices auslinel; vicartus
vegi8.

mistr, a) v řemeslech offictnator; b) — ve
svém oboru dokonalý magister, antistes
(artis ales); velikým m. býti mirae artis
esse (in alga re).

mistrný, a) ——velmi sběhlý peritisstmus (artis
alcsi; b) — umělý singulari arie factus ;
(singulart artificio) perfectus; rm.řečoratio
arts plena; v. těž „mistrovský“ ; adv.
summa arie, egregte.

mistrnosť, v. „mistrovství.“
mistrovský, singulari arte factus; m. čílo

opus singulari arlificio elaboratum (con
fectum); opus artis absolutum; m. ruka
tp. summa ars.

mistrovství, umělosť summa ré ales pe
ria; TZ umění artificium, artis opus.

míti, mívati, I) trans. 1) vůbec, a) pův. Aa
běre alod (též auctoritatem, potestatem),
TZ v držení m. possiděre (též tngentum,
magnam vim), haběre algd, est mihi algd;
penes algm est algd (T. Gainctius měl
vrchní správa nad vojskem summa im
perii penes T. Ouinciium erat); v ruce
m. (manu) teněre zvl. o místech, zemích,
též o moci co panovník atd.; tp. curare

————



míti.

algd; na sobě m. (na př. šat) gerčřealgď,
imndutumn. amiclum esse (veste), u sebe
secum haběre, — něsti gestare n. gerčre
algd; často, zvl. je Ji předmětu připojeno
adj. uťi s abl, (m. starostlivého otce uťi
patre diligenti, m. taže práva, tyže zá
kony ul! eodem jure, tisdem legibus; m.
příhodný vítr uti venlo secundo; taktéž:
štěstí m. felicitate uti a p.); míti sobě
něco haběre, retiněre algd; m. již jen dvě
legie ad duaslegiones redactum esse; děti
m. liberis auctum esse; m. dítky 8 man
želkou liberos sustulisse n. suscepisse ex
uzrore, nemám dítek sťirps mihi deest, již
orbus sum ; m. před sebou nepřítele e re
gione hostis n. hosttum esse n. sture; máme
spisy od něho exstant libri ejus; k ozna
čení vlastnosti stává esse a gen. n. abl.
(mnoho vědomostí m. magna esse docírinG
a p.); podobně k vytknotí stáří: má 19
roků undeviginti n. decem eť novem annos
natus est n. undeviginli annorum est; ne
míti ještě 20 roků minorem esse. viginli
ann?s (n. annos); léta m. maturum n. sui

Jurts esse; b) — obsahovati, v sobě za
virati continěre, haběre, efficěre algd; c)
= podržeti reliněre algd (in memorid v
poměti); d) m. něco do sebe haběre, (—
příčiuou čeho býti) ajfferrea'gd; esse s abl.
n. gen., continěre (fabulosa něco báječného);
m. do sebe negnadnosti di/ficultatem af.
ferre, nedostatkův viliis laborare; e) m
při sobě, u sebe (7 v tajoosti) věco ta
cilum teněre algd; f) rčení: a) dobře máš
recte dixistt n. sunt ista, že mlčíš recte
faces; f) m. něco před sebou — zamý
šleti něco, v. toto; y) nemoha nie naněm
m. guem guum (guum eum) superare n.
vincěre non posset; gui guum fortior n.
caulior esset, guam ul ei nocěre posset;
J) m. mnoho před kým potiorem n. pri.
orem esse algo; e) m. s kým co n. činiti
rem n. negotium haběre cum algo; m.
s kým boj, v. „bojovati“; Č) to máš z
(tvébo ramenářství) hunc fructum refers
ex (isto tuo ulriusgue partis studio); 1)
tu máš (knihu)! aceipe (librum)! 2) zvl.
a) s vedlejším významem citu a/fici alga
re; m. boleať dolore affici, zármutek mae
rěre, in maerore esse, požitek, radost fru
clum, gaudium percipěre ex alga re; 0
statní přečetná úsloví, jako: m. péči, ú
trpnosť, podezření, smích, ve vážnosti atd.,
v. u těch kterých subst.; b) vzhledem
k moci a majetku haběre. possiděre alad,
politum esse alga re; m. sebe v moci
sui n. menlis compolem esse; m. z čeho
živu býti haběre unde vivas; copiam v.
rem provisam haběre; c) — trpěti: m.
škodu, ztrátu, nouzi, nedostatek a p., v.
tato slova; d) m. koho k čemu — dohá

1í:i

něti hortar:, tmpellěre algm (ad laborem,
ad opus faciendum) ; e) m. koho n. něco
zač haběre; ducěre, putare, numerare, exi
stimare sdvojím akk., když osoba n. věc
skutečně tím jest, zač ji máme (m. koho
za přítele, za nepřítele haběre algm ami
cum, hostem), je-li však „m “ = mníti,
domnívati se, klade se haběre, putare
alam pro algo n. haběre. ducěre, existi
mare algm (in) numero (na pf. kostium)
n. haběre, ducěre, numerare algm (tn) loco
s gen. sing. n. pl.; mají mne n. jmiu
jsem za jistého dlužníka bonum nomen
existtmor; m. koho za nie nullo loco pu
tare algm, za blázna n. blázoa z koho
m. luděre algm; m. vše za ztracené de
rebus summis n. de omni salute desperare;
zač mne máš? guis n. gualis tibi videor?
tudíž, «) m. za to censěre, = domnívati
se opinari, reri, creděre, existtmare, pu
tare; mihi videtur, miht placet (též — m.
48 dobré): mají za to, že divadla tato
psána jsou.. eaefabulae scriptae esse
putantur ete.; jak někteří za to mají uť
guidam auctoressunt; za to měj, že...
sic habelo s akk. a inf. ; B) za zlé míti
komu co vitio vertěre n. dare aleui algd;
aegre n. moleste ferre algd; ojffendi alga
re; to semu nesmí m. 7a glé hoc et vitio
verlendum nonest, proplerea reprehen
dendus non est; £) „m.“ sinf. a sájmeny
v lat. dvěma větami se překládá: máť
(Bůh), odkud dáti habet, unde largtatur;
mám co psáti habeo guod scribam; mám
to komu prodati habeo cu: id vendam;
mám co plakati esť guoď fleam, m. se
proč hněvati Aabeocur succenseam ; m co
dělati habeo guod agam, dosti occupatus
sum; nemám koho poslati non habeo guem
měllam; mám ti co poroučeti habeo in te
imperium; t(mpertum in te penes me est;
h) k vytknutí rozkazu stává v lat. impe
rativ (máš věděti scito) n. slovesa juběre,
velle, praecipěre a p. (konsulové mají
vojsko najati consules exercitum scrtběre
Jubentur; máš to činiti jussus es illuď
facěre); při záporu fac, ne n. cave (ne)
s. konj. n. noli 8 inf. (nemáš věřiti cave
credas a p.); ch) k označení možnosti
klade se v lat. obyčejně konj. (kdyby se
státi mělo si forte accidat; co mám či
niti? guiď factam? nevím, co mám říci
incertus sum, guiďd dicam); v otázkách
nevole tťž akk. s inf. (já bych neměl
státi s vlastimili ? me non cum bonis esse?)
n. ut (já bych tě měl vytthovati? egone
uť te interpellem ?), v. též Kos. 8. 414,
b; Svob. $. 19, příd. 1; i) 8 významem
povinnosti oportet; též gen. n. pron. pos
sess, důr. deběre n. gerund. (mám se o
to starati meum est hoc curare, soudce rá



122

býti spravedliv Judicis est recte judicare ;
měl ji se opříti debebas 'resistěre, měl
býti spravedliv aeguus esse debebat, mám
jíti eundum mih? est; čin, jenž má býti
trestán factum puntendum, v. „museti“);
to jsi neměl dělati neměl jsi práva,
to učiniti a p.) non tibi licebat hoc fa
cěre; zvl. transgressiv „maja“ ——místo
tobo, na mí tě, aby tantum abest, ut
— ul; non modo non — sed, též guum
s konj. (maje jej chváliti, káral jej guum
loudare deberet, eumviluperavit) ; k) vzhle
dem k budoucnosti zn eo est, ut n. part.
fut. (když se již měli města zmoeniti guum
Jam in eo esset, ut úrbs caperetur; když
již měl odejíti guum esseť profecturus;
toho dne měla býti schůze sen:tu eo die
senatus erat fulurus; má-li zahynouti st
est intertilurue; toho, co má býti, nikdo
nemůže věděti id guod futurum est, nemo
sctre potest; o němž povídáno, jakoby nás
porůšiti měl guem nos esse corrúpturum
dicebant:; 1) 8 významem určení: co to
má býti? gutd hoc est? n guid hoc sibi
vult? II) m. se, 1) osobně, a) ve rčení:
jak se máš? a) vzhledem zdrací guomodo
vales? dobře se mám (bene) valeo; P)
vzhledem k p stavení atd. guo loco sunt
res luae? dobře se mám bono loco sunt
res meae, benemecum agitur; taktéž: měj
se dobře! vale! věc 8 má tak res ita se
habet; ia est; mj se věc jakkoliv guoguo
modo se res habet; tak zajisté věc se mi
ita vero res est, má se to tak jako eadem
est condilio, guae ete.; má se to jinak
alia conditio est (in dis u těch); b) —
chovati se se prasběre (fortem mužně),
se gerčre; agěre (fortiter); m. se vlídně
ke komu facilem se prarběre alcui, libe
rahler ogěre cum algo; n. se ke komu
ve všem tak in omnibus rebus algm tla
tractare; c) m. se k čemu subtre (laborem
k dilu), descenděread a'gd; nem. se k
čemu cunctari et tergiveraari; m, se k smrti
anmmam agěre; d) ve rčení: m. s3 na po
zoru před kým n. čím cavěre algm. n.
algď n. ne s konj.; viděre ne s konj.;
m. se na péči cavěre ne „$+ 2) neoso
bně: má se k čemu res speciem ales rei
habet; máse k vojně res spectat ad bellum,
k dešti nubilať n. nubilatur.

míza, alburnum.
mizerný, — nešťastný maser, perditus; —

Špatný malus, miser; m. básník počla ma
lus, ineptus ; adv. misere, male.

mizeti, a) ——tratiti se evanescčěre, — od tra
něn býti excuti, = sočí se ztratiti e con
speciu abire; m. (u porovnání kčeru)
alga re obrui vixgue apparěre, obscurári
nec apparěre; b) — odejíti aběre, disce
děre; c) ——pojíti perire, interire, seme

míza — mladý.

scěre, tolli; mizí naděje spes senesči!, čas
tempus transit; mravnosf mizí mores cor
rumpuntur.

mizina, exittum, inleritus; pernicies ; -= schu
dlosť accisae res; miseria; na m. býti n
miseria esse n. versari, jacére; na m. při
vésti koho perděre alom; chtíi koho na
m. přivésti perniciem moliri n. parare
aleui; de interitu n. exilio ales cogitare;
na m. přijíti perire n. pessumtre, vzhle
dem ku jmění dn miseriam inciděre; ad
tnopiam redigi, (o kupcích) corručre.

mlád, v. „mladý.“
mláď, mladosť, v. toto; = mláďata, v.

násl.
mládě, pullus, m. pů, koček, Ivů a p. ca

tulus; obscněji též parvulus.
mládenec, a) — mladik, vwtoto; -b) starý

m. caelebs; c) družba paranymphus.
mládeneeký, juvenilis; věk m. adolescentia;

po m. Z- adv. Juvenihter.
mládenectví, adolescentia, — neženatosťt vita

caeleba.
mládež, juventus; n. konkr, dle poměrustáří

pueri, adolescentes, juvenes.
mládí, v. „wladost.“ ©
mladietví, v. „mladosť.“
mladík, do17. roku puer; od 17—26 ado

lescens ; juvenis (-— mladý imuž).
mladistvý, puerčlis, juveňilis; ——úilý tener;

m. věk aelas puerilis; adv. pueriliter, ju
veniliter,

mladiti, juvenilem speciem redděre alcut.
mládnouti, repuerascěre.
mladosť, -m věk mladý, vůbec prima n, tn

tens aetas ; aetas juvenihs; zvláště: do17.
roku pueritia, do 25. roku adolescenta;
do 40. roku Juventus; od m., z m. ab
adolescentulo, a pueritia, a pueris, ab in
eunte aetate; chyba |. tneunlis adolescen
dae vittum ; v m., často slovy aďolescens;
adolescentulus, puer; za mé m. me par
vulo n. puero

mladý, a) u člověka: vůbec non mu'torum
annorum; zvl.: m. chlapec pusr; m. člo
vk adolescens (m. Crassus Crassus ado
lescens); m. muž Juvenis; m. dívka puella;
m. lid juventus; m věk a“lax puerilia,
adolescentia ; on jest na to ještě m. aelas
ejus ei ret nondum malura est; vzhledem
k starším říká se: minor (natu) o dvoo,
jichž stáří porovnáváme; avšak „ml:dší“
naprostě řečeno junior ; m. pán (domácí:
herus minor; b) u zvířat a) pullus na př.
m. kůň pullus egutnus; m. -osel pullus
asininus; P) klade 88 zdrobnělé: m. pes
catulu+, catel/us; 3) zvláštat slová: m.
býk juvencus; m, kráva juvenca; mladé
míti fetus eděre, procreare; ©) u jiných
věcí: novus; m. Víno Vinum novum; m,
město urds novella.



mlaskati — mnohovláda.

mlaskati, labris crepare.
mlat, a) ——kladivo, i co bojovné náčiní

malleus; b) = humno, na němž se mlátí
area.

mlatec, opiš slov. násl.
mlátiti, frumentum terčre, excutěre,
mlčky, adv. obyč. adj. tacitus; někdy adv.

tacite; m. snášeti něco algd ťacitum ferre;
ost. v. „mlčení.“

mlčení, stlenttum; mlčením pominouti čeho
silentio n. tacitum praeterire algd; učiniti
sobě m. stlenttum tmperare.

mlčenlivosť, laciturnitas.
mlčeti, tacére, siléěre; mlč ! tace! gutesce ! m

s čím n. čeho tťacére de algá re; reticěre
algd ; rr. k čemu čacére ad algd; tacitum
audire algd; nemohu m. k tomu, co pra
víš istuďd a me tacitum non feres; syn ne
mlčel k tomu, co otec pravil olluď paler
non tacitum a filio tulit.

mléčnatý, lacteus.
mléčný, lacteus; m. cesta orbis lac'eus.
mléko, lac; bílý jako m. candiďus, lacteus
mlha, v. „mhla.“
mliti, molčre; mola terčre n frangěre.
mlsání, lgurilio.
mlsati,. ltgurire algdď.
mlsavý, lguriens; cupes.
mlska, pl. mlsky cupedia, dellaria (-orum).
mlsnosť, lguritto; cupedo; gula.
mlsný, v. „mlsavý,“
mluva, a) = řeč vor, loguendi facu!tas;

oraho; b) spůsob mluvení «a) nárední
ltnyua ; B) jednotlivce genus dicendi, ora
tio; dictio; krásná m. oralio elegans; stří
davá m. dialogus; diverbium; m obecná
8ermo vilae communis.

mluvčí, při vyjednávání orator, tnterpres.
mluvení, locutio, sermo; IZ co se mluví ora

lo, aermo; často postačí slova u „mlu
viti“ podána; spůsob m. locutio, usus lo
guendi; consuetudo (sermon?8); vocabulum ;
římský s. m. consuetudo sermonis latina.

mluviti, a) vůbec ——hovořiti fari; děti za
čínají m librri fari incipiunt; b) Z my
šlenky své slovy vyjádřiti logut; řecky
m. graece n. linguá graeců logui; m. 8
kým colloguč cum algo, mnoho n, dlouho
longum saermonem haběre cum algo; m. ke
komu allogui, compellare algm; d bře m
bene logui ; m. po někom repetěre guae
altus. dixit; zvl.: do větru m. frustra
verba consuměre; hrdě n. z v+soka, z py
Šna m. superbe logut; k libosti m. komu
čogut ad voluntatem ales, assentari alcut;
nemluvě o jiných věcech omissie rebus
aliis; úle, hanlivě m. o kom secus dďicěre
de algo, male dicěre alcui, de fama ales
detrahěre ; za koho m, defenděre algm v.
causam ales; mluví se o tom všudy om
ntum sermone haec res celebratur; mluví
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se o něm mnoho multus. eaťde €0 sermo;
učeně m. o čem disputare, disserčre de
re alga; neustále o témž m., jednua
tuž: řeč m. zdem.semper in ore haběre;
do srdce n. k srdci komu m. antmum
alcs mověre, do duše graviler algm mo
věre; c) — řečniti dicčre, oralionem ha
běre, (za koho n. od koho pro algo, proti
komu dn algm, proti čemu contra algd);
verba facěre; při svou m. causam sum
dicěre n. defenděre.

mluvivosť, loguacitas.
mluvivý, loguaz.
mluvní, gen orationis n. dicendi; m. okrasa

ornamenlum,
mluvnice, grammatica.
mluvnický, grammaticus; 7= mluvnice se tý

kající, gen. sermon?s (vilium).
mluvověda, grammatica.
mluvozpyt, ars grammalica.
mluvozpyteo, grammaticus.
mluvozpytný, grammaticus.
mlýn, mola; pl. molae (Z žernovy) :;přstri

num (stupníky); m. ruční * mola versatis,
mlynář — pán mlýna gut pistrinum exer

cet; molitor (kdo mele), přstor (kdo 0
bilí v stoupách opichuje).

mnedle, v. „medle.“
mnich, + coenobita, monachus.
mniti, putare, arbitrari, opinari; sibi vi

děri; jakož mním ut videmur (do věty
vložené); mní se slavným llustrem se esse
putat; mní se něčím býti viďetur sibt
algd esse; m. se jistým tutum sibi videri.

mnohdy, mnohdykrát, adv. interdum, nonnun.
guam; saepe.

| mnohem, v. „mnohý.“
mnoho, v. „mnohý.“
mnohobožství, * polytheismus.
mnohokrát, adv. saepe, saepenumeroj 17.

vě'ší. multomajor; m. koho (dáti) pozdra
viti plurimam salutem dicěre aleui; m.
děkovati pluritmas (gu1m maximas) gra
has agěre alcut.

mnoholetý, multorum annorum; grandaevua.
mnohonásobný, multiplex ; adv. multum.
mnohonohý, multos pedes habens.
mnohoruký, multas manus habens.
mnohoslabičný, multarum syllabarum.
mnohosmyslný, ambiguus, variis modis iner

pretandus.
mnohostranný, v. vědění multarum rerum

acienta,
mnohovážený, venerabiha.
mnohovážný, multum pollen:.
mnohověda, gut multa et varia cognitione

arriput,
mnohovědoucnosť,multarum el variarum r6

rum cognitio.
mnohovláda, multorum impertum.
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mnohý, 1) pův., vsbledem k počtu více méně
valnéma multus; non pauci (m. spůsobem
multis moďis n. vario modo, mnohá do
brodiní non pauca beneficia) ; přidáno-li
jiné adj vlastnost naznačující, spojkou et
spojeny bývají: m. vážné myšlenky multae
el graves cogitaliones; taktéž: m. učenci
multi et ii docti; zvl. nevtr. „mnoho“ a)
co subst., a) 7= mnohé věci multa (m.
věděti multa seire); jak m. n. mnoho-li
guantum; PB) Kknaznačení množst 1 a p.
multum s gen. (m obilí multum frumenti,
velmi m. práce plurimum laboris); často
adj. multus n. magnus (m. našich ustano
vení multa instituta nostra, m. penšz
magna pecunia, (a co jednotlivé mince)
multi nummi; m. výborného multa prae
clara, m. práce míti multis occupationibus
distineri, m, radosti působiti komu magna
laebtiá afficěre algm) ; jindy jiné obrsty:
m. lidí magnus numerus hominum, též
multi (homines); m. zlata a stříbra ma
gnum n. tngens pondus též magna vis auri
argentigue, avšak též mullum aurum ar
gentumague; y) ve rčeních: jest nás m.,
velmí m. multi, permulti sumus; m. míti
čebo abundare re alga; to má m. nasobě
id algo numero n. magní momenti est;
m. dáti na koho multum tribuěre alcut,
magní aestimare algm; m.obco:ati s kým
multum esse cum algo; m. přemýšleti mul
tum cogitare; o to on se m. nestará hoc|
minime curat; mnoho-li to dělá? guantum
est? ost. ús'ovi, jako: m. platiti u koho'
A p., V. u těch kterých sloves; Eompar.
„víse“, v. zvláště; b) adverbielně, ve
rčení: © mnoho, mnohem multo (o m.
lepší multo me'or), longe (mnohem jinak
longe aliter); na mnoze plerumgue; ma
gnam partem, magna ex parte; maximam
partem; 2) — některý sunt gui s konj
(mnozí mají za to sunt gui credant a p.);
non nemo; guidam ; jak m. guotus gůis
gue; nikdy stává u n“s sing., vlat. však
pl.: m. lotr mult? omnibus flagitiis cooperti.

mnohý — moci.

ství“; jest to v mé m. zn me n. in mea
potestate positum est; v m. kobo býti essé
in potestate (et ditione) ales, míti in potestate
sua haběre algm; zvl. — mohutnosťf, vy
datně a mnoho působiti opes; potentia;
imperium ; nejvyšší m. summa rerum, vo
jenská 7mperium; svrchované m. dosíci
rerum potiri; velikou m. míti magnas ha
běre opes; multum posse n. valěre; v 0
hledu politickém: nemíti m, jacére; moje
m. tak daleko nesáhá tantum non pos
sum; moe státu opes; b) — mocnosf, síla
vis n. pl. v?res; m. míti vím haběre; vi
gěre, valěre; se vší m. omni n. summá
vi; ommibus viribus n. guantum in me (te,
eo ete.) est; summa ope; žádnou m. nullo
modo n. pacto; zázračná m. vis mirabilis;
v m. své míti něco 7mperio teněře, in po
estate haběre (algm, regionem), leněre (re
gionem); tp. vášně své v (své) m. míti
coěrcére, cohiběre, contimněre cupidilates,
imperare cupiditatibus; sám sebe v m
miti omperare sibi, continěre n. coěrcére
se ipsum; hlas svůj v m. míti vocem suam
moderari posse; v m. vejíti valěre (0 zá
konech); c) Z právo něco Činiti Jus. po
testas (algd faciendi); m. dáti komu k
čemu ju+ n potestatem algd faciendi alcut
dare, míti jus n. poťestatemalgd faciendi
habere; miti m. nad životem i smrtí po
testatem vitae neci*gue haběre; nemám k
tomu m. td mčhi non licet; ejus polestas
penes me non est; v m. svou uvésti 2n
potestatem suam redigěre algd; z m. úřadu
s ého Juve m. auctoritate muneris met;
mocí zákona ex lege; d) — přesila, ná
silí vis, vtolentia; Z nával impetus; mori
užívati vím adhiběře, proti komun.m.
provésti nad kým v'm alcui afferre, in
ferre; mocí vi n per vím; e) — bytosf,
moc nějakou mající vis; moc božská nu
men divinum; f) m. vojenská copiae, exer
citus; brannou m. na koho se vrhvouti
v? n. armis algm invaděre.

mocen, v. „moený.“
mnouti, lerčre; oči si m. oculos terčěre.
množení, amplificalio; auctus.
množiti, něco augěre, (důr.) multiplicare, cu

moci, a) z býti s to posse, se slovem zá
porným n. obmezujícím také gueo ; někdy
gerand. (sotva se mohlo uvěřiti vír erat

mulare algd; -— zvětšiti amplificare a!gd;
m. 88 augeri, crescčre.

množství, a) =- veliký počet multitudo ; nu
merus, freguentia; m. lidu multitudo ho
minum; u velikém m. magno numero; b)
vzhledem váhy a p. v?8, copia, ponďdus;
m. zlata, stříbra, obilí ete, auri, argenti,
frumenli vis; auri argentigue magnum o.
ingens pondďus; m. darů abundantia mu
nerum.

moc, a) — možnosť něco činit potestas, co
pia, též jus (algd faciendi); plná m. ar
ditrium ; auctoritas, ost. v. „plnomocen=

credendum) ; moci zaplatiti esse solvendo;
nemocinonposse, neguire; je-li „m“
vztahovati se, vliv miti pertinére ad .
(co by lid záchovati mohlo guae ad 8a
lutem populi n. aď populum conservan
dumv-pěértineant); jindy však „m “ co alo
veso fraseologické vypruští se, zvl. ve
rčení: nemohu pochopiti, slyšeti, viděti
atd. non intelligo, non audio, non video;
zdá se, že mohu doufati sperare videor;
nemobu vzpomenouti n. pamatovati se
non memint; nemoci štrpěti něco non ferre
algd ; b) — smím čicet; můžeš to učiniti



mocnář — moře.

facias id licet; můžeš mi věřiti crede
mihi; v obou případech v češtině někdy
inf. schází; z místa moci proceděré posse,
nemoci haerere in algá re; tudíž: ©) mohu
— j em mocen, silen possum, valeo (mul
tunm); nie nemohu nihil possum n. valeo ;
mnoho m. magnas opes haběre, opibue n.
aucioritate multum valére; wohu něco u
činiti possum alg.l facěe; n.n:ho mohu
při něm multum possum apud eum (na
př. auctoritate, gra) ; d) nemohu z: to
non mea culpa est; e) může býti fieri
potest (že ut), nemůže fieri non potest;
někdy konj. (kdybys prosil, m. býti, že
bys obdržel s? roges, acciptas); může se
státi n. býti, že ne — posse se záporným
inf. (může býti, že se vevrátiš, že se ne
probudíš a p. potes non reverti, non ex
pergiaci ete.).

mocnář,rex, princepa.
mocnářství, res publica, (vzhledem k obča

nům) czvitas, — říše regnum, tmpertum;
vzhledem k mocnáři více méně neobme
zenému: civitas guae unius dominatu tene
Čur; imperium stngalare n. regium; re
gnum; unius dominatus, tyrannis.

mocnost, v. „moc.“
mocný, mocen, a) Z- moc a sílu mající po

tens, pollens, pro důraz se spojí potens
pollensgue; mocný vlivem, bohatstvím a
p. opulentus, optbus valens; =—veliký ma
gnus (exercitus a p ); m.stát civitas opu
lenta n. amplu et florens; m. národ po
pulus. opibus valens; velmi m, praepotens;
praepollens, potentissimus, opulentisstmus ;
m. král rez potens n. opulentus; m. vý
rok auctoritas, 7m rozkaz imperium; m.
býti počentem essa, opibus valěre, obecněji,
o vlivu multum posše n. valére; mocněj
ším býti majores opes haběre, obecněji, o
vlivu plus posse n. valére; velmi m. býti
magnas opes haběre, coptis et opibus af
Jlučre; na moři velmi m. býti plurtmum
mari valěre; b) mocen čeho potens n.
compos ret alce; sám sebe m. compos sui
u. mentis, ——volný diber, solutus; m.
(s) někoho par. alcout; c) I silný, vy
datný valiďus, firmus, robusťus; m. rukou
vi; m. páže a bedra míti corpore robusto
esse; adv. mocně ZZ (s) mocí magna vi;
vehemonter;. valide; m. působiti multum
důr. plurimum valére (ad ulgd); magnam
vim haběre (in. algd), na koho exectitare
algm.

močál,palus; v pl. též aestuaria.
močálový, -ovitý, paluster (-ri8, -e).
močiti, v. „nawáčeti.“
moda, 7208, consueludo; v m. býti mori n.

in more esse; more n. consueludine rece
ptum esse; z m. vyjíti obsolescěre ; podle
m. more novo.
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moderní, novus, recens (nový); hodie usita
tus; gui nunc est (nynější) ; adv. mora
novo.

modla, deus fictus el commenticius.
modlář, gui deos fictos et commenitoios ad

oral.
modlářatví, culťlus deorum fictovum n. falso

rum numanum.
modlení, precatio; veřejné, státem ns“ ené

supphcatio.
modlitba, z—modlení precaťio; = slova mo

dlitby preces; skroušená m. supplicium ;
obecná m. supplicatio; m. konati preca
tionemfacčre, precari.

modliti se, precari, preces n. precationem
facěre; m. se (k) bohn ad deum n. deum
precari, deum orare n. invocare, zač a deo
algd precari; obeeněji vota facěre.

modloslužba, v. „modlářství.“
modloslužebnik, v. „modlář.“
modní, v. „moderní.“
modrooký, caestus.
modrosť, color caeruleus.
modrošedý, glaucus; caeruleus; o očích cas

stus.
modrý, caeruleus, do černa lividus; modro

color caeruleus.
modř, color casruleus.
mohbovitosť, -tý, V. „ZÉMOŽNOSÍ,

jmění, v. toto.

Lu —
-ný “, —

| mohutnosť, polestas, copia; m. duševní animi
facultas; m. myslná, V. „rozum.“

| mohutný, = mocný poťens, pollens, Z ve
liký ingens, magnus; — bohatý locuples;
dives.

mohyla, čumulus.
mok, Aumor.
mokrý, zevně madidus, u vnitř humidus;

mokro (o povětří) tempestas pluviosa ; m.
býti maděre.

| mol, činea.
monarchie, vláda monarchická, v. „mocnář=

ství.“

mor, pestilentia ; lues.
Morava, 1+Moravia.
Moravan, + Morčvus.
moravský, | moraviensis,
morní, m. nemoc, V. „mor.“
morous, žŘomo morosus.
morový, m. rána, V. „inor.“
moruše, morum.
morušeň, 0748.
moře, a) pův. mare; m. střední, u Římanů

-mare nostrum; m. veliké n. vysoké allum;
po m. mari; po m. plouti, pustiti se na
m. mare ingredi, navigationt se .commit
těre ; bitva na m. proelium navale, pugna
navalis, pouze pro podívanou naumachta;
město při. m. cívitas magitima, panství na
m. imperium maritimum ; obchod na,m,
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mercalura marůima; b) tp. m. světla. ma
gna luminis vis.

mořiti, koho verare, cruciare algm, dolore
conficěre algm (bol mne moří dolore con
fctor).

mořský, a) — co v moři jest, k němu patři
martinus (deus, piscia, agua, bellua); m
lázně aguae marinae; b) m u moře n.
na moři se nacházející maritimus; přístav
m. portus maritimus; zátoka m. sinus
maritimus; loupežník m. praedo mariti
mus, piřala; m. bitva proelum navale;
ID+Nemoc nausea, dostati m. nemoc nau
sed tentart; hladina m. aeguor; m. stát
ctvitas maritima.

mosaika, opus tessellatum n. vermiculalum,
mosaz, orichalcum.
most, pons, « lodí n. lodní pons ex navibus

junchs factus; rates et lintres junctae;
lodní m. na řece udělati fuvium ratibus
et lintribus jungěre; m. na řece udělati,
vystavěti, klásti pontem facěre in flumine
n. flumini tnjicěre, flumen jungěre pontej
m. strhnouti pontem rescinděre, interscin
děre, rozebrati interrumpěre.

mostní, m. kůl n. sloup sublica.
mošna, žebrácká, tp. mendicitas; k m. že

brácké přiíti, na m. přijití, dostati m.
žebráckou ad mendicandum descenděre.

motyka, rasírum; ligo.
motýl, papilto.
moučnatý, farinosus,
moučný, m. prach pollen.
moudrosť,sapientia (pravidlo m. praecepium

Sapientiae.; Z opatrnostprovidenlia, pru
dentia; diligentia.

moudrý,sapiens; S A praeditus;mou
drý (člověk) (homo) sapiens; — rozumný
prudens, sanus ; adv. sapienter; pruden
ter, sane.

moucha, musca.
mouka, farina; pěkná m. polls.
mouřenin, Aethiops.
movitý, mobilis; m. jmění res guae mověri

possunl; res movenles.
mozek, cerebrum; člověk mdlého m. homo

hebes n. obtusiore antmi acie.
mozol, callum.
možná, v. „mžný.“
možnosť,a) pův. faculfas (m. zotaviti se fa

cultas sul colligendů); copia (poskytnouti
m. k čemu copiam alcs ret facěre alcut);
častěji však opsáno bývá slovy: posse,
Jieri posse: nenablížím m. věci té non in
telligo, guomodo id fieri possiť; zapírám
m. toho (— že Se to státi může) ego,
rem fieri posse, (7—že tomu tak jest) nego,
rem esse; b) 7—mohutnost, sla facultas;
vires; podle své m. pro vřribus meis; ut
potero; guantum possum; pečuj dle m. o
gdraví své cura, guod potes, ut valeas;

mořitl — mrav.

dle vší m. omnibus viribus ; guantum in
me est; to jest nad moji m. hoc exgcedit
modumvirium mearum n. facultates meas.

možný, a) mohoucí býti gu? fieri polest; do
bytí města jest m. urůds.expugnari polesí;
bude-li se věc možnou zdáti si res facul
tatem habitura videatur; m. učiniti něco
facultatem dare, facčre alce rei n. algd
fa:t ndi; u Spojení B „všecek“; guisguts;
všecka m. jména guidgutd nominum est
n. čnvenirt potest; všecky in, urážky guid
guid contumel'ae excogitari polest; ost. v.„všemožný“ ; zvl. fem.: „možná“ (věc) a
neutr. „možno“, „možné“, a) s„býti“: u
zdravení jest m. valetudo restitut potest ;
to n-ní m. čd fiert non potest; s toho jej
svěsti není m. ab eo deduci non potest;
to mi není m. td gutďem efficčre non po8

sum; pokud mi m, guantum posaum ; nením., aby. . fieri non potest, ut . „3 jesli
m.? (ironicky) ttane? ita vero? (podivení)
guiď ais? m. že fiert potest, uť ete., ně
kdy též poubý konj. (kdybys přosil, m.
že bys bral si roges, accipias); není mi
m., abych ne . . facěre non possum, guin
ete., ost. v. „Ize“; 8) u adjektiv a adver
bii, zvl. u superlativu adjektiv guam 8
adv. superl. n. guanlus marimus, u su
perl. adverbií guam 8 adv. superl. n.
guantum fiert potest: co m.největší počet
guam maximus numerus; pochody co m.
největšími Caesar do Gallie pospíchal
guam maximis poterat itineribus in Gal
ltam C. contendit; přijdu <o m. rychle
guantá maxima potero celeritate n. guam
celerime veniam ; co m. mnoho guam plu
rimi; com.veliký guam martmus (8 pos
sum n. bez siovesa toho); vypravil co m.
veliký počet vojska guanfas n. guam ma
mimas potuit copias armavit; b) — zá
možný locuples, dives; adv. možně v.
„všemožně,“

mračiti se, pův. 0 nebi nudibus obduci (mračí
se coelum nubibus obducitur ; tempeslas
ingrutt); tp. o človeku frontem contrahčěre.

mračno, nubes; mračna vystupují, stahojí se
coelum nubibus obducitur ; (důr.) tempestas
ingruit; mračna přinášejích nubifer.

mrak, v. předch.; jest pod m, coelum nubt
bus obduclum est.

mrákot, -ta, a) z—teunnost fenebrae, caligo ;
b) pl. mrákoty zz mdloby subita anim
defectio.

mramor, marmor; bilý co m. marmoreus,
mramorový, marmoreus.
mrav, mos, consueludo; institulum; TZ z4ve

dený obyčej ritus, vzhledem k nábožen
ství cerimoma; dle starého m. vetere con
suetudine, more tnstilutogue majorum ; jest
Io. mos n. moris est (8 inf, n. ut); pl.
mravy mores; porušení m., zkáza m. m0



mravenec —mříti.

rum corruptela; při takém porušení m.|.
in tam-corruptis moribus,

mravenec, formica.
mravenčí, gen. formicae n. formicarum.
mraveniště, * formicarum cumiculus
mravnosť, a) =- jakost mravů mores; mo

rum ratio n. conditio; b) ——dobré mravy
honestas ; pudor; morés; m. skutku upí
rati negare algd honeste fac'um "sse.

mravný, a) ——k mravům se vztahující, gen.
morum n. moralis; ad mores pertinens;
m. čistota morum probitas; m. naučení
praeceptum veri rectigue; m. učení morum
praecepta; praecepla n. doctrina de mo
ribus; u m. stanoviska něco posuzovati
ad mores referre algd; m. náhledy něčí
guae guis de bono malogue sentit; pouze
m. důvody se říditi nulla re nisi honestate
duci; m. cit verecundia; m. dnch, m.
cena honestas; m.svobrda libertas animt;
m. život = mravnost mores; m. svět ho
nestas, virtus, mores; b) — dobrých mravů
honestus, probus: o osobětaké dene mo
ratus; m. život vita honesťa; adv. a) opíše
se, na př. jsi mravně zavázán, toto činiti
tuum esť (debes) hoc facěre; m. potuprvé
turpe, m. počestné honestum ; to jej musí
m. zničit hujus rei invidid ei conflagran
dum est; b) honeste; m. žíti honeste n.
cum honestate vivěre.

mravokárce, censor morum.
mravopočestnosť, -ný, v. „mravnosf, -ný.“
mravouka, morum praecepla; doctrina de

moribus; co zvláš'ní dil filosofie moralis
pars philosophiae; zákon m. lex veri re
ctigue.

mravověda, v. „mravouka.“
mráz, a) ——tuhá zima algor, ledová gelu;

(mírněji) frigus; mrazy frigora; av). pa
dlý m. pruinaj b) tp. — třesení se hor
ror; m. po mně jde horror me perfundit
n. horresco.

mrazení, algor, n. opiš slovy frigore tentart.
mrazivý, gelidus; frigidua.
mrhač, -ství, -ti atd., v. „marnotratnik, -nosft,

marniti.“
mrcha, cadaver (též co přezdívka).
mrkev, rapa.
mrskati, koho metlk.u caeděre algm virgiš;

ost. v. „mrštiti.“
mrštiti, něčím Jacěre, conjicčre, projicěre

algd, oč alliděre algd alcui ret; m. ně
kým o zem sterněre algm humi; tp. okem
n. očima po někom m. oculos tn algm
conjicěre n. convertěre.

mrštnosť, pernicitas, agilitas.
mrštný, pernix, agtlis; adv. perniciter.
mrť, na mrf, v. „docela.“
mrtev, v. „mrtvý.“
mrtvice, * apoplexis n. apoplexa; mrtvici
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raněn býti apoplexi n. apoplexiá arript,
frangi.

mrtviti, enecare.
mrtvola, corpus moriwum n. mortut, opcvr

žlivě cadaver, vzhledem k pohřbení fu
nusj m. něčí zprovázeti funusalcs exse
gui; funerts exseguias prosegui; m. něčí
do domu vnésti algm mortuum tn domum
inferre,

mrtvý, a) — umrlý mortuus; m. tělo, v.
„mrtvola“ ; na po'y m. semtanimis, semi
vivus; mrtví (v podsvětí) nferi; říše mr
tvých čnfert, manes, umbrae; v říši m.
apud inferos; oběť za m. inferiae; 2 m.
povstati ab inferis exsistěre, in vitam red
ire, reviviscěre, vitae reddi, vzkřísiti
koho ab inferis exeitare n. revocáre algm;
b) tp. mortuus; m. řeč lingua mortua; m.
barva (— bez výrazu) color langudus;
IZ pustý desertus; m. ticho * vašstum sti
lentium.

mrva, 2 částečka particula, utomus, obecněji
n aličkosť assula; — hnůj slercus,

mrviti, pole sťtercorare agrum.
mrzák, homo debilis ac mancus; membris n.

porte memůbrorumcaptus.
mrzeti, koho molestiam egxhiběre alcut, mo

lestia officěre algm; zvl. neosob.: mrzí
mne něco piget (taedeť, poenitet) me ret
ales, (život vtvěre); aegre n. moleste fero
alad; molestum mtht est algd; všechno
mne mrzí stomachor omnia; m. se nad
ČÍM, DA něco ?rasci, gravius commověri
alga re; stomachart, indignari algd; mo
leste n. aegre ferre algd; mrzi se na to,
že argre illi est, guod ete.

mrzkati, v. „mrskati.“
mrzkosť, lurpitudo, foeditas; — cítění oškli

vosti taeďium ; v m. miti. něco, v. „nená
viděti.“

mrzký, Ia ohavný čurpis, foedus; detestan
dus; 7— podlý olliberalhis ; ——hanebný,
vzhledem k mravům *mpuďicus, incestus;
o ře ech a p. obscoenus ; adv. turpiler,
foede; pavum caste.

mrznouti, 7- zimu cítiti algěre; ——zmrznouti
congelare.

mrzout, homo trtslis ac morogus.
mrzutosť, molestia, stomachus ; m. komu pů

sobiti molestiam alcui afferre n.pezhtběre
(že mu ten spor velikou m. spůsobil ma
xima se molestia ex illa contentione ajjectum
esse); m. míti s kým altercart cum algo.

mrzutý, a) Z- mrzutost působící molestus,
ingratus; m. věc molestia, tncommodum;
b) — uevrlý stomachosus, morosus, Úrislis;
m. býti, v. „mrzeti se; adv. moleste;
aegre, aegro anvmo.

mření, mors, običus.
mříti, emori, mori; hladem m. čnopia et
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fame premi; tp. m. milosti n. láskou a
more ales flayrare n. confict; m. po kom,
za kým, čím ffagrare desiderio alcs.

mříž, cancelli, c'athri.
msta, ultio; vindicta; často slov. ulečsci

(msty žádostivý uleiscendi cupidus, ze m.
uloiscendi cupidilate n. studio); od m. u
pustiti čram důnittěre n. omittěre; wms.ou
hořeti trá arděre n. flagrare.

mstitel, ultor; 7—ttestatel vindex (ales ret).
mstiti, koho ulcisci algm, persegui tnjurias

ales; w. čeho ulcisci algd, poenas ret ales
(pro re algá, ob rem algam) expelěve;
vindicare algd, také persegui, punire algd;
m. smrti nečí (smrtí vinnika) parentare
a'cut; m. se na kom n. nad někým pro
n. za něco ulcisci algm ob (propter) algd;
poenas repetěre ab algo rei ales n. od
algd ; vindicare in algm.

mstivosť, ulciscendi cupiditas; tracundia.
mstivý, ulciscendi cupidus; tirae explendae

cupidus ; tracundus.
mše, * mi8sa.
mučení, zz muka vůbec excruciatio, carni

ficina; ——útrpným právem tázání g%ae
stio per tormenla ; guaestio.

mučidlo, vůbec tormentum ; zvl. dle podoby
své eguuleus, furca a p.

mučírna, carmficina.
mučitel, carnifex.
mučiti, koho a) pův. cruciatus alcu? aďmo

věre; cruciare, torgugre, excarnificare algm ;
b) — útrpným právem se tázati tormeníis
guaerčre de algo; c) tp. cruciare, vexare,
torgušre, excruciare algm; podobně: m.
se cruciari, vezari, bolestí dolore.

mudrácký, gui argutiis delectatur ; o věci capli
osus; adv. sophistarum more; capůio8e.

mudráctví, argutiae.
mudračiti, arguliis delectari.
mudrák, sophisles, sophtsta.
mudre, v. „mudřec.“
mudrcký, v. „filosofický.“
mudrotví, philosophta; sapientiae studium.
mudrlantství, argutiae.
mudrosloví, v. „mudrctví.“
mudrování, argutiae.
mudrovati, o čem argutiis algd persegui.
mudřec, philosophus; sapientiae studiosus ;

sapiens; největší m. sapientissimus.
můj, meus.
muka, cruciatus, tormenta; dolor vehemen

tisvimua; mukami zahynouti per cructalum.
interfici.

mumlání, fremitus.
můmlati, murmurare; freměre.
museum, museum.
myseti, musiti, a) o nutnosti vůbec, a Sice:

a) m. nevyhnutelně necesseest, cogor 8 inf. ;
non possum non 8 inf. n. noň possum,
Jfieri non polest, facčre non possum gutn;

mříž — mýdlo.

tedy: musím jíti necesseest abeam; cogor
abire, non possum mon abire, fieri non
potesť n. facěre non possum, guin abeam;
P) méně důr. gerundivem n. rčením opus
est; musíme jej zavolati vocandus nobis
est; „m.“ jakožto sloveso fraseologické
vypouští sc, na př. musel odbývati trest
poenas solvil; musí bez něčeho býti caret
a!go; muřel 1»voliti cesstt; b) o natnosti
logické: dubium nonest, gun etc., guts du
bilat, guim ete., guis negať, guin ete. neb
tvary putandum, existtmandum est a p.;
c) k naznačení povinnos'“i debeo; oportet
n. gerund. (musíš odejíti debes abire,
oportet abeas u. te abire, abeundum tib?
est); Často k vyjádření povinnosti stává
esse 8 gen. (soudce musí nahlídnouti Ju
dicis est intelligěre; musíš jíti tuum est
abire); d) při náruživém vzvolání klade
se akk, s inf.: že se to zrovna teď mu
selo přihoditi! hoc nunc maxime acciděre !

mušle, concha.
muž, a) vzhledem k poblaví vir; mas, (m.

mladý adolescens; m. v nejlepším věku
Juvenis); b) m., jakožto osoba, zvl. co do
slabosti a p. homo (na př. si vis homo
esse); ©) m., hledic k statečnosti a ctno
stem občanským vir: udatný m. vir for
tis; učený m. Romo n. vir doctus; buď
mužem virum te praesta; m. nesmrtelný
(co do slávy) vir divinus; mužové jako
C:cero Ctcerones, jako Plato Platones a
p. ; d) = vojín homo, miles; často netřeba
zvláště vytknouti: voj 20.000 m. exercitus
viginit militum ; padle 1000 m. mzlle ho
mines in proelio caesi sunt ; e) — člověk
vůbec homo; výška m. hominis alittudo ;
často, zvl. před gut wuájňmenem%s: m.,
jenž čs gut; v. též „člověk“; na muže,
(pří rozdělování) in singulos; od m. k m.
věritim; £) — manžel maritus; míti m.
nuptam esse (cum algo); jíti za m. vtro
nuběre.

mužnosť, animus virilis n. forlis; Virtus;
fortitudo.

| mužný, virilis (m, věk aetas virilia, též aelas
constans, confirmata n. media), m udatný
virilte, fortis; m. řeč oratio viriha, gra
vis; m. duch ančmus virilis, fortis; není
mužné non est viri ete.; adv. vtriliter,
fortiter ; animo virili, ul vir; mužně sná
šel bolesť dolorem tuliť ut vir n. antmo
věrili; m. si vésti virum se praeslare.

mužský, a) vzhledem k pohlaví masculus,
masculinus; m Šat vestis n. veslitua virt
lis; b) věk m. aelas eonstans, media, fir
mala, též aetas virilis.

mužstvo, == mužové vtri, (m. mladé juven
tus), = vojíni copiae, milites.

my, 08.
mýdlo, sapo.



mýlení se — myšlénka.

mýlení ge, erratio, co stav error.
mýliti, koho facěre ut erret algs; fallěre,

in errorem inducěre algm, — vytrhovati
perturbare algm; m. se errare; per erro
rem labi; falli, animus me fallit; velmi
se m. vehemenler errare, v čem n. na čem
in algá re; nemýlím-li se nisi fallor, nisi
me jfallť animus; ve své naději se m.
spes mefalhť n. frustratur.

mylný, fallax (m. naděje spes fallax;; též
— nepravý falsus; m. mínění opinio plena
erroris; error; adv. falso; fallaciter.

myrha, myrrha.
myrta, myrťus.
mysl, a) síla duševná, kterouž myslíme

Facultas cogitandi, mens; ratio; vůbec an?
mus; myslí něco postihnouti mente n. co
gitatione comprehenděre algd; m. roztržitá
anmmus aliud agens, ostrá m. acumem n,
acies ingenii; ingentum acre; ze vší m.
tota mente; m. přiložiti k čemu antmum
adjicěre, apphcarée ad algd, — popiliti
si diligentiam conferre in algd, curam po
něre in re algů ; na m. bráti něco const
derare, anímo reputare alagd; jiné na m.,
jiné na jazyku míti alud sentire et logut;
alter sentire, aliter dicčěre; na m. nama
nouti se, přijíti, připadnouti znducěre in
animum (sinf, n. uť); venit mihi in men
tem (s inf.); algd occurrtt tn mentem, oc
currit animo ; na m. míti něco žn animo
haběre, moliri, cogitare (facčre atgd); dáti
komu co na m. subjicěre alcut algd; bozi
dali mu to nam. dt? eum tn eam menlem
ompulerunt (eam mentem ei dederunt), ut
ete.; z m. vypustiti něco mailtěre, omiltěre
algd, starosti curas abjicěre; v m. zacho
vati něco memoriam alcs retiněre; b) =
mínění animus, mens, sententia; jedné m.
a vůle býti consentire (cum algo); promě
nění m. commutatio animi; ©) o citu a
vůli == srdce, duch animus; tu m. míti
n. té m. býti e0 animo n. ita animatum
esse; po m. (vedle přání) ex sentenla ;
k m. býti komu ex sententhia, aď volun
tatem alcs esse; placčére, probart alcui;
jak je ti k m. guo antmo es n. gmd tibi
animi est? jest mi k m., jakobych byl
veliký zločin spáchal videor miht magnum
facinus commisisse; býti proti m. komu
displicére, molestum n. odtosum esse alcui;
není mi v m. dn animo měht non est; non
cogito, nolo (algd facěre); náchylnou a
dobrotivou m. míti ke komu denevolo
animo erga algm esse; m. pobožná religi0;
zpanilá m. liberalitas; tichá m. lemitas
(anim?); animus lenis; malá m. antmus
demissus; animi demissio; humilitas; leh
ká m. levitas animi n. animus levis; V.
„lehkomyslnost“; veliká m. animi magnt
tudo; muž veliké m. vir magnanimus;
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větší m. býti majorem animum (o více
osobách majores antmos) haběre; m. do
dati komu auntmum adděre alcui, animum
ales confirmare; m.nabyti animum capěre,
colligěre; na m. klesnouti, mysl potratiti
animum demittěre, animo deficěre; těžce
na m. své nésti něco aegre ferre algd;
zvl. m. = rozpoložení mysli animi af
fectio n. habitus; dobrá, utěšená, veselá
m. animus hilaris, hilaritas, — humor
epos; těžká m. animus čristis maestusgue,
tristiia, mírněji -z Špatné rozpoložení
antmus difficilis, morositas; býti m. dobré
atd. bono n. Julari animo, laetum, bene
ajjectum esse; buď dobré m. fac bonum
habeas animum n. bono sis animo; m.
dobrou atd. sobě děti, vzíti spem conci
pěre, in spem erigi u. adduct; špatné m,
male ajfectus, stomachosus; takové m. sic
animo ajfectus n. paratus.

myslitel, philosophus.
myslitelný, guoď cogitari potest,
mysliti, a) vůbec: oogilare ;; votázce: co my

slíš 0...? v. Vojáč. Ruk. $. 83, c); b)
m. si (sobě) cogitare, animo comprehen
děre, fingěrealgd; mysli si že... fac,
finge s akk. a inf.; boha není možnáji
nak si mysliti.deus alter intelligi neguit;
nikdo si nesmí m. nemini in opinionem
venire debet; myslím si, že jsem byl chytrý
videor mihi salis prudens futsse; zvl.:
mnoho o sobě m. nimiam de se haběre
opinonem, magnifice de se sentire; mul
ťum stbi arrogare; tudiž c) = domnívati
se, míuiti, v. tato; „myslím, že by“ ....
někdy pouhým konj. (kdybys prosil, m.
že bys obdržel st roges, acciptas); d) m.
na něco, ,w) — na mysli přemitaii repu
tare, cogitare, considerare, in animo ver
sare algd; B) — zpomínati si nač remi
misci, recordari, meminisserei ales n. algd;
in. na kohocogitarede algo; r) == v
měru míti něco cogitare, antmo agitare
alad, (je-li záměr obtížný) moliri algd;
na útěk m. fugam moltri; na něco zcela
jiného m. longe alto spectare; e) dobře
s kým m., v. „smýšleti.“

myslivec, venator; výtečným m. býti fortiter
venari.

myslivecký, venalorius; pes wm.canis vena
ticus; adv. venatorum more.

myslivost, myslivectví venatus.
myš, mus.
myši, murinus n. gen muris.
myška, musculus.
myšlení, cogitatio; —

často slovy u „mysliti“
myšlénka v. násl.

myšlénka, cogitatio, v pl. cogitata; myšlénky
něčí guae guis cogitat; býti v myšlénkách
in cogitatione defixum esse; m. pojati

9

přemýšlení meditatio;
podanými; —
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cogitationem concipěre; cogitare; svě m.
vyjeviti aperire mentémsuam, dicěre guod
sentias; m. své obrátiti nač cogitationes
conferre in algd; m. pobromadě míti 1
tentum esse ad algd; nemíti aliud agěre,
non consistěremente; učinil jsem to v my
šlénkách aliud agens feci; tudíž m. a) —
nápad repenlina n. subita cogitatio ; mám
zvláštní m. venit mihi in mentem algd ;
ost. v. „nápad“ ; B) — předsevzetí consi
bum, mens; to mne přivedlo na m. inďe
mihi natum est consilitum; přivésti koho
na m. adducčre algm ad constitum, (ra
dou) suaděre alcui algd, auciorem esse
alcut rei alcs; odstoupiti (od) nějaké m.

omittěre, abjicěre consiltum; y) — výrok
sententia, dictum; ) — náhled sententia;
máme stejné m. tďem sentimus, nemáme
non idem miht videtur guod tibi; na jiné
m. přijíti sententiam mutare.

mýti, lavare, ablučre algd ; m. se lavart.
mytí, lavatio.
myýtiti, (stromy, lesy) exstirpare algd.

-| mýto, v. „elo.“
mzda, merces; pretium; m. za dílo manus

prettum ; — odměna praemtum ; merces;
TZ trest poena; merces, v. „odplata“ ; —
plat merces ; — žold stipenďtum.

mžik, Ye rčení: mžikem extemplo, subito.

N.

Na, praep. 1) s akk. k naznačení a) pro
storu n s akk., (na ulici jíti tn publicum
prodire); tp. na oči přijíti komu ventre
in conspectum ales ; často adj. adversus:
vojsko na návrší vésti coptas im collem
adversum subducčre; u sloves „pověsiti
nač“ a p. stává de n. ex s abl. (na strom
de, in, ex arbore suspenděre); u sloves
„postaviti, stavěti“ collocare, poněre a p.
klade se tn 8 abl.; někdy zvl. k nazna
čení cíle pouhý akk. n. podobný obrat:
na venek jíti rus abtre, na zempadnouti
humi caděre, jíti na koho petěre algm,
čekati na koho opperirt algm, a p., v. ta
která slovesa; tp. ve rčeních: přišla na
to řeč menťio de ea re incidiť; přišel na|
to inciďdit in eam rem; zvl. „až na“ a)

pův. usgue aď neb in; p) — vyjma praeter neb ewcepto e0, v. „vyjma“ ; avšak
„na“ = „za“ kna načení hromadění su- |
per s akk.; hřích na hřích páchati, mrtvoly
na mrt: oly vršiti alia super alia; faci
nora eděre, aliud super olud funus cu
mulare; jindy stává v témž smyslu čťerum
atgue saeprus: posla na posla posílati
nuntium altum ex alio n. nuntium iferum
algue saeptus miltěre ; b) směru mysli přá
telského (erga, tn), nepřátelského (contra,
adversus) ke komu: laskav na koho be
ralis erga algm, táhnouti na koho profi
cisci contra algm; ©) přičiny a pohnutky,
obyč. poubý ab!. někdy ad: na tvé slovo
te auctore, tuo consilio, na mé, tvé odpo
vídání meo, duo periculo, na moji prosbu
to. učinil precibus meis commotus id fecil;

„k“ c), J); podobně d) k naznačení
cíle a konce in s akk. ad; na ten cíl a
konec aď eum finem; na to (7 k tomu
účelu) aď hoc, ob id, ob eum rem, ed re;
na škodu obce cum detrimento publico;

dáti peníze na sochu, na chrám pecuni
am decerněre in statuam, ad templum ; na
zármutek rodiny in familtae luctum; obilí
na zimu frumenčtum in htiemem; na nic
dobrého to nevyjde ex hac re magna tn
commoda nascentu+ n ortentur ; často stává
dat.: výživa na cestu dáti sumptum viae
dare, na škodu býti detrimento esse alcut,
na znamení, na důkaz documento, argu
mento ; po slovesech pobyb znamenajících
stává sup. n. gerund. n. věta účelná: na
lov, na dříví jíti tre venatum, lignatum
(o vojínech, jindy:) lignum petěra; na
smrt raněn, nemocen a p. v. „smrt“; e)
na Z- pro, k naznačení prostředku v.
„pro“; f) na — u porovnání pro s abl.
n. ut: hranice přilš těsné na lidnatosť
země fines angusti pro multitudine homi
num ; na Thebana byl dosti učený doctus
erat, ut Thebanus; naoay časy ut tempo- +
ribus ollis, ul tum res n. tempora erant;
na nás uťapud nos; podobně: h) — vzhle
dem k čemu a, ab: míti nouzi na špíži
laborare a re frumentaSia ;s silen na jízdu
Jirmus ab eguitatu; ch) u slov míru zna
čicích: vzdálí, ztlouští a p. v. tato slova;
i) když se má vytknouti čas určitý n.
neurčitý: on, sud, aď s akk.: na večer
ad vesperum; na Čas opanoval město ali
guod tempus, aliguamdiu urbe politus est;
na krátký čas aď tempus breve; na ten
čas nunc, in praesentia; ad id tempus;
na jaro sub tempus vernum ; ucházeti se
o konsulát na budoucí rok consulatum in
prozimum annum petěre; na pokynutí ad
nutum; úřednictvo volí se na rok magi
stratus creatur annuus; na dané znamení
signo dato; na první pokřik průmo cla
more audito; dlouho na noc n multam
noctem; na mnoho let napřed předpově
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díti tn multos annos praedicčre algd; ob
zvl. na to deinde, tum, ——později post:
dva roky na to břennio posť; nedlouho na
to paulo post; v následujících na to dnech
religuis deinceps diebus; k označení ter
minu stává ad; k) k udání čísla ——asi,
okolo ad, circiter (adv.); bylo jich tam
na 200 czrotter ducenti ibi erant; na. 800
lidu zabito ad octingenti homines caest
sunt; na tisíce millta (s gen.), na sta
centeni; má-li se zároveň vzdálenost vy
tknouti, klade se a neb ab: rozbiv tábor
na 15.000 kroků posťtis castris a millibus
passuum XV.j asi na 2000 kroků a mil
libus passuum cireiter duobus ; 1) při roz
dělování in: Gallia rozdělena jest na tři
díly Gallia divisa est in partes tres; na
den tn diem; na muže přišlo 400 denarů
dn singulos mililes guadringen denari di
videbantur ; m) k naznačení spůsobu aď
neb čs, často pouhý abl.: na ten spůsob
ad neb in hunc moďum, hac ratione; na
ten smysl neb rozum, na ta slova mluvil
in hanc sententiam locutus est; haec dixtt;
hanc orationem habuiř; množství podob
ných rčení (na hlas, na darmo, na novo,
na dluh atd. atd.) v. u dotyčných slov;
sem patří též: na jednou stmul, una; za
platiti na denar ad denarium solvěre; 2)
s lokálem, a) o místě im s abl. (na hlavě,
na krku in capite, in collo); má-li se po
vrch vytknouti super; mna vodě super
aguam; jindy pouhý abl.: jeti na koni,
na voze eguo, curru vehi, seděti na k.
egud insiděre; na venkově rurt; někdy
jiné předložky: na pravém křidle a dextro
cornu; na řečništi pro rosíris, pro 8ug
gestu; jindy „na“ ——yležící na“ v lat.part.sevyjadřuje© stromnacestěarbor
útineri apposita; tvrz na řece castellum
fluminmappositum; tudíž tp.: na starosti
mám co algd mihi cordi (curaegue) est,
na paměti memoria teneo algd, na vůli
liberum (integrum) mihi est; b) u sloves:
žádati, vyhledávati, chtiti, prositi a p.
osoba, na níž se co žádá atd, stává v lat.
v abl. s a, ab: něco na kom žádati ...
poseěre, postulare, fiagitare . . . alad ab
algo; to na bohu obdržel :ď a deo acce
pit; c) k vytknutí závislosti, ve rčeních:
učiním, což na mně jest guanfum in mánu
(potestate) mea fuerit, guantum potuero,
faciam ; na bohu jest in deo positum est;
to na vůli jeho (postaveno) jest hoc a
voluntate ejus proficiscilur, id et integrum,
liberum est; na tomťŮjest multum n. magni
interest; co na tom? gud refert? (též
s následným utrum ete.); tu na jiném
nebylo nežli. . . altam viam consilii in
venire non poteram, guam..; d) o stavu,
v jakém co jest: dům jest na sboření

domus collapsura videtur; dcera jest již
na vdání filia matura n. nubilis est; na
tomf jest, že.. . prope est uf n. non
procul abesť,gutn...; jest na době, aby
chom šli tempus est abire; e) o zaměst
knání a obírání se 8 čím a současné čin
nosti: na obědě super coenam; na skutku
postižen jest tn mantfesto facinore depre
hensus est; na potkání occurrens, obviam
vemens; £f)o vztahu — vzhledem adďs akk.,
de s abl. neb opsáním: si čllud spectes,
rahone habita ret ales; zvl.: na tom hac
in re, tn e0, in hoo; na tom zle mi činíš
hoc inigue in me facts; podobně: na pe
nězích pokutovati mullare algm pecunič ;
na hrdle trestati capitis supplicio afficěre
algm, a p. rčení, která v. u dotyčných
slov. neb v Gramm.; h) v prosloveních: na
na větším díle maximam partem ; na mnoze
magna ex parte; na živě býti vivěre a p.,
která v. u těch kterých subst. neb adj.

nabádání, onežtatio, impulsus; nabádáním
koho alcs tmpulsu, auctore algo.

nabádati, v. „nabídnouti.“
nabarviti, v. „obarviti.“
nabažiti se, čeho alga re satiari; nabažil

jsem se toho saťislag me tenet ejus rei,
taedet me ejus ret.

náběh, incursus, tmpetus.
naběhlý, čumicus, n. býti tuměre.
naběhnouti, nabíhati, a) n. nač, pův. tmpingi

alcui ret (7Z napíchnouti se), alhdi ad
algd (-—vraziti nač); n. na koho, pův.
incurrěre in algm, tp. nabíhati na koho
(nepřátelsky) tncurrčre, incursare, trručre,
vmpetumfacčre in algm, (dotíravě) crebro
interpellare algm, molestum esse alcui; b)
intr. ——opuchnouti čumescčre, intumescěre ;
c) n. se-—unaviti se během fatigari cur
rendo; d) n. si u koho male accipi ab
algo.

naběhnutí, -— oteklina tumor; ost. opiš slov.
předch.

nabídnouti, nabízeti, nabádati, a) n. koho k
čemu hortari, impellěre, excitare algm
aď neb in .algd neb uť faciat algd; n.
koho proti komu ineitare algm in algm,
accenděre algm contra algm; b) n. komu
co ojffervre, deferre alcui ailgd na př. ho
norem, munus úřad; své služby k čemu
n. komu, v. dole „n. se“; výmiuky n.
conditiones ferre; bitvu nepříteli n. pote
statem (copiam) pugnandi hosti facěre;
místo něčí n. komu algm in alcs locum
invitare, vocare; 2) n. se komu k čemu
operam suam alcut aď algd deferre, of
ferre, polliceri, profiteri; promittěre, reci
pěre alad, recipěre et pollicert alcui algd;
n. se komu za vůdce ducem se ojferre
aloui, za pomocníka k čemu se profiteri
adjutorem ud algď.

9%
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nabidnuti, guod aliguis ojfert; condito; n.
k sňatku conditio (uxoria); n. přijati con
dilionem aceipěre, ad conditionem acceděre
neb (po dlouhém zdráhání se) descenděre.

nabiliti, dealbare algd.
nabírání, (vody) haustus; obyč. však slov.

haurtre.
nabírati, v. „nabrati.“
nabiti, komu verderibus caeděre algm; n. —

naplniti, nacpati, v. tato,
nabizeti, v. „nabídnouti.“
nabobtěti, žumescěre.
nabodnouti, něco nač jigěre algd re algč.
náboženský, gen. sacrorum neb religioma ;

válka n. * bellum sacrum ; záležitosti n.
res divinae; obyčeje n. religiones,

náboženství, a) — nábožnosť pietas, relig10 ;
b) — víra doctrina; ratio rerum divina
rum; svoboda v n. * ltbera de deo gutd
velis credendi, eumgue guo ritu velis co
lendi potestas; válka pro n. * bellum sa
crum.

nábožnosť, pielas, religio (erga deos).
nábožnůstkář, pielatis (erga deum) simulator.
nábožný, o osobách ptus (erga n. tn deum);

religiosus; (byl muž velmi n. magna san
ctitatis laude florebať); u věcech sanctus ;
religiosus ; n. obyčej religio; adv. pie,
religiose.

nabrati, nabírati, čeho suměre algd; vody n.
aguam haurire (e puteo); tp. n. koho per
stringěre, cavillart, exagitare algm; n. 86
čeho suměre algd.

nábytek, 1) ——nabyté jmění vůbec bona
(parta); 2) zvl. — nářadí supellex; in
strumenta; dům n. opatřený domus in
strucla.

nabytí, comparatio; lehce k n. parabihs;
častěji však slov. násl.

nabyti, nabývati, čeho parare, comparare,
parěre (sibť)algd; guaerčre, haurire, (zvl.
namáháním) acgučrěre (sibi) algd; částe
čně tp. tnvenire (laudem, glortam), colli
gěre (famam benevolentiae), conciliare sibi
(amorem ab omnibus) ;; zraku n. oculis uč?
coepisse ; jmění n. rem guagrčre; facěre
magnas pecunias (ex metallis); opět n.
recuperare algd; přísl.: jak nabyl, tak
pozbyl male parta male dilabuntur ; síly
n. věres colligěre, viribus firmari; srdce
n. animum capěre, animum suum neb se
confirmare; tím srdce nabyv his rebus
erectus; opět srdce n. se recolligěre neb re
colligi; naděje n. spem concipěre, tn spem
venire, na dosažení království regn? obti
nendi; nabyv času spatium naclus; n. ú
těchy solatitum invenire; rozumu opěfťn.
ad sanitatem reverti; vítězství n. věctort
am reportare; vincěre; vědomostí o čem
n. didicisse algd; slávy n. laudem sibi
guaerčre, přesvědčení persuadětur miht;

nabídnutí — nad.

n. větší moci, vážnosti cresečre opibus,
gratid; vyptáváním n. přesvědčení repe
rire in guaerendo.

naepati, něco čím farcire, refercire algd re
algá; n. se jídlem a pitím cibo et potioné
se implěre. x

nač, adv. a) tázací guo? guorsum? guid?
— k čemu? aď guamnam rem? cutnam
rei? n. mnoho slov? guiďdmulta? n. (to
neb ono dělati) guiďd necesse esť (id fa
cěre)? b) vztažné ad guam rem, cut ret;
nemá nač živ býti non habet unde vivat.

načby, adv. v. „nač.“
načekati se, diu exspectare, maněre, na koho

dtu opperiri algm.
náčelnictví,princtpatus; primae (partes);

držeti principatum obtiněre.
náčelník, princeps; ďuď.
načerpati, vody aguam haurtre.
načež, adv. k naznačení postupu děje deinde,

tum ; často obraty: guo facto; guč re co
gnitá, auditá a p.

náčiní, a) == k provozování řemesla, obcho
du čnstrumenta (mno'dy též sing. instru
mentum) ; n. polní znstrumenta villae neb

agrorum; b) = nádobí, n. kuchynské vasa;
n. sbírati colligěre vasa; ©) — nářadí
domácí supellex; 7—potřeby utenstia; po
dobně: lodní n. guae aďd usum navium
pertinent; armamentaj arma; loď vším
n. opatřená navis omni genere armorum
ornata.

načiniti, v. „naděla'i.“
načísti, Z- načítati numerare, dinumerare

algd ; = čísti, ve rčení jako: nemohu se
dosti n. saťtart non possum legendo.

načíti, něco krájením neb řezáním onciděre
algd; ost. dostačí opsání slovesem coepisse
s příslušným slovem.

nad, praep. 1) s instrum. a) k označení místa
supra, super s akk. (nad zemí supra ler
ram); 7mu ad sa*k., v. „u“; napsati
něco nad čím superscriběre algd; nad 0
hněm táti tgne subjecto tabescěre; nad ně
kým býti, státi supra algm esse, superi
orem esse algo; tudíž tp.: nad někým vy
stavenu, postavenu býti alcui praeesse,
praepositum esse; dohlídku míti, panovati
nad kým a p. v. p„dohlídka“ „panovati“
atd.; b) k označení příčiny u sloves po
hnutí duševních de neb pouhý abl., též
propler s akk. plakati nad čím fére de
alga re; ost. v. u sloves podobných; 2)
s akk. a) o prostoru, na otázku kam?
ultra; trans s akk.; b) k označení pří
lišnosti supra, praeler 8 akk.; nad míru
praeter, supra modum, nad míru veliký
omnium longe maximus, ingenti magnilu
dine; nad potřebu adbunde, toho mám miht
magna ejus ret copia est; nad obyčej



nadání — nadchnouti.

praeter consuetudinem,extra ordinem; nad
obyčej veliký solito major; v. „obyčej“ ;
tudíž c) k naznačení přednosti prae s abl.,
anle, praeler (celeros); nad jiné ante, prae
ter alios n, ceteros na př. ctíti koho colěre
algm; nade všecko maxřme, ctíti koho
algm' praeter celeros omnes ocolčre; ná
sledné adj. stává v superl.: nad jiné milý
ante alios carissitmus, nad všecbny jiné
unus omnium carissimus; Ťečnictví jest
věc nad jiné u. nade všecky jiné těžká
eloguentia res una est omnium difficillima ;
podobně stojí-li v češt. komp. neb superl.:
nad jiné moudřejší, nade všecky nejmou
dřejší omnium sapientissimus ; z pravidla
však klade se po kompar. v lat. abl.:
přátelství, nad něž nic nemáme krásněj
šiho amicitia, gua nihil melius habemus;
sladší nad med melle duleior; ost. v. „než“
2); obzvl. míti co nad koho praestare
aleui re alga, algd prae algo neb alis
praecipuum haběre; jak se pojí ostatni
slovesa, výbornosť a znamenitosť nazna
čující, jako: předéiti, vynikati atd., v.
tato slova; d) nad to, a) ——než to supra,
ultra; nad to nic není nihil ultra esse po
čest, nihil supra potest (esse); B) — ktomu
praeterea, ad hoc; accedit guod 8 ind.
(zřídka ut s korj): nad to bolelo je ac
cedebat, guod dolebant; v. „mimo“; je-li
„nad to“ ——více, ještě ví e acrtus (roz
něcovali mne n. to mužové, kteří...
acrius me incendebant %i,gut ..); e) kna
značení bromadění super: dobyti vitězství
nad vítězství vicloriam super Vvictoriam
reportare;
vamtalum.

nadání, (od slovesa „nadati“),
duch a p., v. tato slova.

nadání, (od s'ovesa „nadíti se“), očeká
vání, naděje exspectatio, opímio, spes;
proti n., mimo n. praeter neb contra ex
spectationem neb opinonem; praeter spem
alcs; mimo vše n. praeter opinionem om
num; v. též „naditi se“; něco dopadlo
mimo n. algd praeter opinionem cecidil;
aliter cecidit algd ac putabam; to mne
mimo n. potkalo id miht necopinanti (in
speranti) acadit; překvapila je proti n.
zpráva, že . . . spe celertus allatum est
ete.

nadaný, tngentosus; magno ingenio praedi
tus; nadaný člověk homo magn? ingenii;
n. býti, též abundare ingemo.

nadarmo, v. „darmo.“
nadati, nadávati, a) n. co, koho munerart,

donare algm, čim algá re; b) n.komu
přezdivati vocare, appellare algm; lhářů
komu n. algm appellare menďacem.

nádavek, guod addilur, adjicitur,
nadávka, maledictum, probrum.

vloby,

marnost n. n:arnostm vamlas
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nadběhnouti, koho (komu) antevenire algm.
nadbytek, religuum ; guod restat; -— co jest

zbytečného abundantia, affinentia; copiaj
nadbytkem abunde, abundanter.

nadčitý, v. „ueobyčejný.“
naděje, spes též a dodatkem bona; n. čeho,

k čemu, o čem spes ales rei; mnohdy i
opinio, exspectatio; mimo n., proti vší n.
praeler spem, contra ac sperabatur; v.
„nadání“ ; v té n. býti, n. miti spem ha
běre (v kom n algo), sperare; esse in spe,
spes me tenet (fore ut ete.); nemíti n.
desperare de (republica); nonsperare fore
uť etc.; dobrou n. sobě dáti bene (recte)
sperare, bona esse spe; dobrou n. míti 0
kom, n. vzkládati na koho, na kom, v
koho, vkom spem in algo haběre (poněre, 
reponěre, collocare); dělati neb činiti sobě
n. nač spem poněre in algá re, ventre in
spem (auxilii na pomoc, regní obtinendi
na dosažení království); n. klásti v něco,
vzíti z čeho spem concipěre de alga re;
plnou n. míti magnam in spem ventre;
confiděre rei alcui neb re alga; nadějí se
kojiti, těšiti confiděre, speraré; n. dodati,
poskytnouti spem dare.

nadějný, magnae neb bonae spet; mladík n.
adolescens magnae, egregiae, summae spet
neb eximia spe.

nadejíti, nadcházeti, a) pův., n. komu oceu
pare, praevenire, antevenire algm; celeri
tate superare algm ; b) tp. nadejde koho
něco (nemilého) attingit n. tangit algm
algd (na př.cura); pertinet ad algm algd
(na př. calamitas); protivenství mne nad
cházejí mala fero, mala me consectantur.

nadělati, v. „dělati“ a „udělati.“
nadělení, opiš slov. násl.
naděliti, donare algm re alga.
nádenník, mercenarius (in diem conductus);

operartus.
nadepsati, (knihu) tnsorzběre (librum).
nádhera, magnificentia; cultus; (vzhledem k

velikým přípravám) apparatus ; — zevnější
lesk splendor, (vzhledem k výlohám) sum
ptus; — nádherný život luxuria.; n. a
sláva (při výkonu nějakém) pompa ac
celebritas.

nádherný, a) -— útratný pretiosus, magn
pretii; sumptuosus, lautus, magnificus; b)
z rozkošný magntficus, splendidus; ©)
— pyšný superbus, insolens; adv. pretiose,
laute; magnifice; nádherně sobě vésti ma
gnifice vivěre.

nadcházeti, v. „nadejíti.“
nadchnouti, koho tp. (Z naplniti myšlenkou)

čím animum ales n. algm tinflammare, ex
citare, imbučre, incenděre, božským du
chem mentem ales divino sptirilu inflare,
tangěre, concitare, incitare; od boha nad
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chnut býti spiritu dtvino infiart; nadšen,
v. zvláště. :

nadíti, něco explěre, refercire algd, v. „na
cpati.“

nadíti se, -= doufati sperare, spem haběre
(že přijde eum venlurum esse, fore ut ve
miaťt); exspectare (očekávati) ; naděje se
sperans, spe duclus; n. se v mínění neb
domnění svém opintone praecipěre algd;
n. se čeho do neb od koho sperare algd
ab algo; naději se do tebe, že budeš pi
len te diligentem futurum esse spero; ne
naděje se do tebe nic dobrého něhil boni
a te sperat, metui! te; přišel dříve, než
jsem se nadál opinione citius venit ; ude
řiti na koho dříve, než se naděje algm
incautum neb zmprudentemadoriri; ničeho
se nenadíti tmparatum esse; zvl. vypouští
se naše „n. se“ v úsloví jako: bitka strhne
se prudší než vedle počtu zápasících na
díti se jest proehum alrocius guam pro
numero pugnantium edilur.

nadívati se, v. „dívati“; nemohu Se dosti n.
negueo saťis spectare.

nadiviti se, mirari; nemohu ge dosti n. ne
gueo satis mirari; tomu nemohl jsem sa
dosti n. diluďdadmirari satis non potui.

nadlehčiti, něco levare, sublevare algd.
nadlokti, lacertua.
nadmírný, v. „nemírný.“
nadmouti, nadýmati, nadouti, n/fare algd; tp.

— pyšným činiti tnffare algm; n. se in
Jiari; úntumesečre; velice se n. magnos
sibi spiritus suměre; fastu ejfjerri.

nadmutý, v. „nadutý.“
nádoba, hliněná urna, malá urnula; vůbec

vas.
nádobí, v. „náčiní,“
nadobyčejný, v. „neobyčejný.“
nadouti, v. „nadmouti.“
nadpis, tnscriplio; titulus,
ňadra, sinus; pectus.
nadrobiti, čeho interčre algd.
nadržovati, někomu algm fověre, alcui indul

gěre; odporné straně n. stare a parle ad

bý adversus algmfacčre (proti komuti).
nadsaditi, nadsazovati, 1) — cenu zvýšiti ni

mium preltum statučre rei alcut; tudíž tp.
vůbec: slovy zvětšiti něco rem verbis
augěre, in majus extollčre, (u vypravování)
fidem superare, veritatem egredi; mentiri;
2) — více podati za něco algo licente
contra hceri; plus adjicěre.

nadsazování, sebe n. své osoby nimia sui
aestimalio ; ost. opiš slov. předch.

nadsmyslný, gut sub sensus non cadit, gui
sensibus percipi non potest; cogitabilis
(= pouze myšlením pochopitelný); věci
n. res sensibus non subjectae; v n. svět
se pohroužiti menlem a sensibus revocare.

nadíti — náhlý.
M

nadšení, a) n. básnické a p. ardor neb %%
flammatio animi; n. božské afflatus neb
spirilus divinus; o obou též impetus (dt
vinus); b) — prudkosť Aúsilí vis, conlen=
tio; mluviti s velikým n. vehementisstma»
contentione animi dicěre; ©) — horlivost
v něčem studium, též s přídatkem sum
mum, acerrimum, ardentisstmum A p.

nadšený, nadšen, dtvino instinclu concitalus;
afflatus numine divino, instinctus divino
spěritu ; býti n. pro něco miro rei alca
amore jlagrare; adv. ——3 nadšením, v.
toto.

nadutosť, 4) — pýcha animus tnflalus et tu
mens; superbia inants; fastus; b) n, slohu
inflatum oratioms genus,

nadutý, a) — hrdý inffatus, tumidus; n. býti
jactare se, pýchou n. superbia inffatus;
b) n. sloh oratio tumida, infiataj adv. su

, perbe, arroganter, infiate. a
nadužiti, nadužívati, čeho abuti, male udi

algá re.
nadužití, uSu8 perversu8.
nadvláda, summum imperium; summa pole

stas, (opovrzlivě) dominatio; mnohdy slo
vesem dominari (při n. rozkošnictví do
minante voluptate); n. míti summum im
perium teněre; m. nabyti rerum poltirt;
pod n. něčí býti imperio ales parere, při
jíti ceděre in imperium ales.

nádvorní, -ík, a!/rienst8,
nádvoří, cavaedium.
nadýmati, v. „nadmouti.“
nadzdvihnouti, tollčre, extollěre algd.
nadzemní, -ský, coelestis; divinus; bohové n.

superi.
nafoukati, v. „nadmouti.“
nah, v. „nahý.“
naháněti, v. „nahnati.“
naháňka, == pobíhání concursatio.
náhled, v. „mínění.“
nahlédnouti, nahlížeti, a) do čeho, v co n

spicěre algd, do kněh sibyllinských adďire
libros Sibyllinos; b) —vyrczuměti zniel
hgěre, mente comprehenděre algd; to sna
dno nahlédneš id facile intelliges; nena
hlížím, proč bych... non video, cur etc.;
ost. v. pvyroszuměti, srozuměti.“

náhlosť, == nahnutosť místa locus praeceps;
tp. zz kvapnosť festinatio ; zvl. n.
(mysli) m hněvivosť dracundia; animus
dn tram praeceps.

nahluchlý, surdaster.
náhlý, a) 7— strmý praeceps; praeruplus,

abscissus; b) — kvapný, (0 osobách) prae
ceps, festinans; (o věcech) subitus; n. smrt
subita mors; nD.soud Judicium militare;
c) n. k hněvu =: popudlivý iracundus,
praeceps in tram; adv. a) praerupte; b)
praepropere; subito (vzhledem k ději rá
Zem nastalému), repente (vzhledem k po



nahnati — nájezd.

zorovateli náhlosti překvapenému); rap
tim ; ©) iracunde.

nahnati, naháněti, nahoniti, čeho (na př.
uvěře) venando adipisci algd; tp. strachu
komu n. tnjicěre, incutěre alcui timorem;
melum ojferre, terrorem inferre alcui.

nahniti, putrescčre.
nahnouti, nahýbati, inclinare algd; n. se in

clinare se, inchinari.
nahnutí, tnclinatio.
naho, v. „nahý.“
náhoda, casus, fortuna ; slepá n. fors; čeme

ritas fortunae; náhodou forte, casu; (důr.)
forte fortuna, casu eťfortuito; šťastnou n.
forte fortuna; stalo se veiikou neb zvlá
štní n., že.. . magno accidit casu, ut
ete.; všecko ponhou n. stojí a jde omnta
forte fortuna fiunt, caeco impetu feruntur,

nahodilý, a) ——co se přihodí, opiš slovy:
„guod jit, aceidit, evenit; věci při tom na
hodilé ea, guae facla sunt; b) — náhbo-|
dou stálý /foriwitus; in casu positus; n.
bitka pugna tumultuaria; adv. = náho
dou, v. „náhoda.“

nahoditi se, aceiděre, evenire, contingěre, v.
„přihodici“; o příležitosti a p. ojferri,
dari; se ojferre; n. se k čemu forte for
luna assistěre, komu obvenire, obviam ve
mire alcut; nahazuje se mi dobrá příleži
tosťopportumlas datur; nahodil se případ
casus se obtulit.

náhonči, minister, admintster.
nahoniti, v. „nahnati.“
nahosť, nahota, a) pův. nudum corpus; o čá

stech těla se opíše adj.: n. prsou apertum
pectus, n. jednéstrany latus nudum, aper
tum; b) tp. ZZ ničemnost vělilas; negut
na; — slabost imbecillitas.

náhrada, a) 7- co činnost compensatio; n.
škody restitutio damni; b) — věc rábra
dou daná guod ad damnum reslituendum
datur (solvitur atd.); n. žádati res repe
těre; za n. žalovati algm de repetundis
postulare; n. dáti, a p. v. „nahraditi,“

nahraditelný, guoď compensari, resarciri po
test; reparabils.

nahraditi, něco compensare algd, škodu, ztrátu
damnum, jacturam sarcire, resarcire, ex
plěre, compensare; reficéěre guae amissa
sunt, komu ďamnum alcut restitučre, Šetr
nosti n. co na přijmech chybí guod cessat
ew reditu, frugalitate supplěre; tp. efficěre,
ul re alga facile oareamůs; Homer nám
starší básníky nahražuje Homerum guum
habeamus, superioribus facile caremus.

nahrnouti še, (kam) concurrěre.
náhrobek, lumulus; sepulerum n. monumen

tum sepulcri.
nahromaditi, čeho cumulare, accumulare, co

acervare algd; — snésti congerčre algd.
nahřáti, v. „ohřáti,“
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nahý, nudus, apertua; tp. n. meč gladius
strictus, destrictus; do naha svléci denu
dare, spoliare.

nach, purpura.
nacházěti, v. „najíti“, neb „nalézti“ ©
nachovati, jmění a p. bona sibi colligěre neb

parare.
nachovee, murex.
nachový, purpureus ; n. roucho (vestis) pur

purea.
nachvat, v. „chvat.“
nachýlený, Jlexus, inflexus; k sobě, proti

sobě pronus ac fastigatus; proclvus; ost.
v. „nácbylný.“

nachýliti, -ovati, něco neb čeho jlectěre, tn
Jlectěrealgd; tp. n. svých uší komu áures
(též aurem) dare neb praeběre, patefacčře
aleui; faciles aures praeběre aleu; n. koho
k sobě algm neb voluntatem ales sibi con
cihare; nD.se tnelinare se, tnelinari, též
(iutrans.) dnelinare, vergěre; den 86 na
chyluje vesperascit; dies inclinat; n. 86
ke komu onclinare se ad- algm; V. „nA
kloniti.“ ,

náchylnost, a) k něčemu prociv?tas, animus
propensus ad algd; studium rei ales, ——
chtění voluntas; n. k opilství vznolenkia,
k chlipnosti libido; n. míti, jeviti k čemu
propensum esse ad algd, studio neb cupt
ditate rei alcs teneri, nemíti abhorrére a
re algá; b) n. k někomu denevolenha ;
favor; stadium ales; propensa in algm
voluntas; animus (moje k tobě meus in
te animus).

náchylný, a) k čemu Znednalus, propensus
ad algd; n. k nemoci nějaké opportunus
morbo aleui, proclivis ad morbum algm;
k odboji n. cupidus novarum rerum, býti
novis rebus studěre; b) n. k někomu ami
cus alcui, studiosus, cupidus ales.

nachylovati, v. „nacbýliti.“
nachystati, něčeho parare, apparare, prae

parare algd.
najatec, mercenartus, conductitius (miles).
najatý, v. „najíti (najmouti).“
nájem, a) — najmutí conducito; dáti v n.

locare, elocare algd; v n. vzli conducěre
algd; vn. niti conduxisse, conductumha
běre algd; v n. býti, bydlsti in conďucto
habitare; n. žádostivý conducendi cupi
dus; b) — plat 4 nájmu merces habita
čion2s.

nájemné, v. „nájem“ b).
nájemní, conductus (eguus); n, vůz rheda

meritorta.
nájemník, ——kdo něco najatého mů condu

ctor; n, clá publicanus; gu? portoria con
duxit; — podrub inguilinus.

najeti, najmuti, conductio.
nájezd, iacursio (subita), impetus repentinus;

trruplio, incursus; nájezdy činiti trrum
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pěre, incurrére, impetum facčěre,(in agros
hostium).

nájezdník, praedo; neb opiš slov. předch,
najímač, conductor; n. vojska conguisitor.
najímati, v. „najíti (najmouti).“
najísti se, cíbo satiari; famem erwplére; kdo

se naj dl epulatus; satiatus, satur (syt'
najiti, nacházeti, něco v. „nalézti“; n. čím

— naplniti se, vnikvouti kam, v. tato.
najiti, najmouti, najímati, něco conducěre,

rediměre algd, lacino parvo, draze magno;
n. koho k čemu conducčré ulgm (mercede)
ad algd faciendum; vojíny n. milites con
gutrěre, comparare, conducěre; n. něco
komu locare, elocare alcut algd; m. se
komu operam suam alcui locare, elocare,

nákaz, -a, pestilentia; lues; tp. n. mravů
morum corruptela; při takové n. mravů
in tam corruplis moribus.

nakaziti, koho (nemocí) transferre morbum
an alium; morbum contagione ad ahos vul
gare; býti nakažen eadem vi morbi re- |
pleri; tp. všechno jest nakaženo omnia
Jacent corrupta (o mravech státu).

nakažení, contagio; V. „nákaz“
nakažlivý, guod latius serpit; nemoc n. con

tagio morbi; pestilenlia; nemoc jest n.
morbus ad alios lransit neb contagione
vulgalur.

náklad, a) ——věc naložená, břímě onus;
* merces in navem neb plaustrum impositae;

b) — útrata sumplus; impensa; u. vésti,
nésti sumptus tolerare, nač sumptus facčre
in algd; vlastním n., na svůj n. 8u0 sum
ptu, suis sumptibus.

nakládání, a) pův. opiš slov, „nakládati ně
co“; b) — zacházení: obyč. s adj.: zlé
n. injuria, mírné lenitas, urážlivé contume
la, vlídné clementia, nehodné tďignitas.

nakládati, naložiti, a) pův. něco komu n. m
poněre algd alcui, onerare algm algčěre;
b) n. nač — náklad vésti na něco znsu
měre pecumam in algd, consuměre pecu
mam in algd re; Ost. v. „vynaložiti“; c)
n. (s) kým -— zacházeti s kým consulěre
in algm, tractare, aceipěre, haběre algm,
obyč. s adv.: Špatně male, mírně leniter,
ukrutně crudelter a p., též uťi algo neb
s příslušným subst. (milostivě n. s kým
clemeníia uti in algm a p.); n. ským dle
práva jure agěre cum algo, nespravedlivě
n. s kým onjustum esse in algm neb se
praebere alcui; jako s nepřítelemn. ským
algm pro hoste neb in hostium numero
haběre; právě tak s tímto n, jako 8 oným
hunec eodem loco guo tllum haběre; aby
řekl, jak by s nimi n. měli u? diceret,
guid hts (de hts) fieri vellet,

nákladní, onerartua; n. loď navis oneraria.
nákladný, sumptuosusj lautus, magnificus;

ady. magnifice ; laute,

nájezdník — naléhavý. =

náklonek, vúsloví: k n. přicházeti senescčre,
labare.

nakloněnosť, v. „náchylnosť.“
nakloněný, a) pův. o místnostech deciivts

(mírně n. leniter d.); b) tp. v. „náchylný.“
nakloniti, něco jlectěre, inflectěre algd; tp.

ucha n., v. „nachýliti“; n, koho ke své
straně algm in sentenliam suam adducčre;
n. koho (k) sobě concihare sibi algmneb
animum neb o více osobách antmos ales;
algm sibi bonum redděre; n.srdce své ke
komu amore amplecti algm; dary sobě
koho n. capěre algm muneribus; chtíti si
koho n. tentare algm neb animum ales;
2) n. se onclinare se, inclinari, ke komu
(láskou) complecti algm (amiciliá, amoré,
benevolentia ete.), conjungěre sibi algm
(familiari amicitia); ost. v. „nachýliti.“

náklonnosť, v. „náchylnost.“
nakochati, ve rčení: nemoci ge něčeho n.

delectatione ales rei satiari non posse; ost.
v. „kochati “

nakolik, v. „pokud,“
nákop, munitiones; opera.
nakořistiti, čehopraedari; mnoho n. magnas

facčre praedas.
nakoupiti, čeho cočměre algd.
nakousnouti, admorděre algd; — ochutnatii ee
nakrčiti se, contrahi; cogi. í
nákres, primae lineae; = kresba pictura

hnearis ; imago.
nakresliti, něco speciem neb formam rei alcs

adumbrare, deseriběre; do písku něco n.
formas in pulvěre describěre.

nakrmiti, v. „krmiti.“
nakrojiti, tnciděre algd.
nakropiti, něco aspergěre, conspergěre algd.
nakřiviti, něco incurvare, inflectěre algd.
nakvasiti, něco fermentare algd; part. v.

„nakvašený.“
nakvašení, tp. n. mysli acerba animi offensio,

(v ohledu polit.) tumor animorum.
nakvašený, tp. hněvem, zlostí n. ratus, ira

incensus (inflammatus) ; srdce žádnou zlo
myslností neuakvašené animus nulla ma
levolentia sujfjusus; a horka n. ferviďdus;
iracundus.

naladiti, nástroj hudební fides tla nervis con
tenděre, ut concentum servare possint.

náledí, glacies.
naléhání, opiš slov. násl.
naléhati, na koho onstare alcui, urgěre, pre

měre algm, prosbami precibus algm fati
gare, otázkami interrogando urgěre algm;
n. na něco instare de re algá neb ut algd
fiat; contenděre,flagitare algd.

naléhavý, n. prosby obs:cratio, preces sup
plices, neb re opiše, ku př.: na tvé n.
prosby orante et obsecrante te; precibus
tus fatigatus ; n, věřitel ereditor molestus,



nálep — náměstek.

nálep, čelum venenalum, sagitta venenata.
nález, a) — co jest nalezeno dnventum; in

veniio; tudíž tp. — plán constilium; zlý
n. machinatio, fraus; b) — výpověď právní
sententia, judicium ; n. předběžný praeju
dictum; mn.senatu (— nařízení) senatus
consultum, lidu plebiscitum, úřadů eďictum,
decretum ; n. učiniti o čem decerněre de
re alga, (o římském senátu často) videtur,
placet (senatui), (o lidu) sciscěre, Juběre; n.
vynésti Judicitum facěre, senteniiam ferre.

nalézati, v. „nalézti.“
nálezce, inventor, neb opiš slovy u „nalézti“

uvedenými.
nálezkyně,nventrtr.
nalézti, nalézati, a) n. čeho, něco, pův. vů

bec čnventre, 7—vynajíti hledáním repe
rěre, — připadnouti nač ofenděre, depre
henděre algd; podobně: n. slov, spásy
verba, salutem reperire; n. příhodné doby
nancisci tempus idoneum, n. víry fidem
haběre, pokoje, odpočinku relaxari, con
gutescčre, útěchy solatium haběre, se con
solari (alga re); nalézám u spisovatelů
apud auctores invemo; b) o. o čem —
nález učiniti senlentiam dicěre (ústně),
sentenham ferre (hlasovací tabulkou); de
cerněre de re alga; n. koho za vinného
algm noxium judicare, damnare algm; 2)
n. se, a) o věcech tnventri, reperiri; 0
přírodninách gigni, nasci; n. se v čem
čnesse tn alga re; zhusta n b často n. se
někde algd abundat neb refertum esť alga
re (důvtipné žerty často nalézají se v kni
hách Sokratiků ingentoso et facelo genere
Jocandi philosophorum Socratlicorum libri
referů sunt); u. sexu koho (u spisovatele)
legi apud algm neb in libro algo; n. se
jen u koho %nalgo esse solo; ani sledu
se nenalézá ne vestigium guidem religuum
est ; b) o osobách: n. se někde esse, ver
sari; morari, commorari (Z zdržovati se)
in loco algo; n. se v čem, při čem čnče
resse rei alcui, na př. convivio, pugnae;
v stavu nějakém se n. esse (Caesar na
lézal se ve velmi obtížném postavení res
Caesaris erat in magnis difficultatibus);
n. se v nebezpečí in periculo versari, v
nesnázích laborare, angustiis premi; zvl.:
n. se, dáti se n. =- dostaviti se veněre,
adventre, adesse, praesto esse, u valném
počtu freguentes convenire neb adesse, při
čem /freguentia sua celebrare algd (na př.
u slavnosti).

náležející, proprtus, též meus, tuus atd. neb
gen.: dům o'ci n. domus patris, mně
domus mea ; čas o opíše se též slov. cásl.

náležeti, někomu, k čemu, kam, a) esse ales;
kniha n. mně liber est meus, ego possideo
librum ; n. k témuž státu esse ejusdem ci
vičatis; b) — vztahovali se, patřiti perdi
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něre ad algd; tamtéž n. eodem pertiněre;
k této straně n. hujus factionis esse; to
sem nenáleží hoc non hujus loci est; K
tvému úřadu n. čuum est; pod správu něčí
neb k panství něčímu n. alcs imperio sub
jectum esse, in dictone ales esse; k nim
n. in e0 numero esse; ©) n. na koho, ně
komu — slušeti se esse 8 gen. (na mou
drého neb mondrému náleží sapientis est,
na mne, na tebe n. meum, tuum est), con
vemit algd in algm; decěre, par esse (nÁá
leží na tebe decet te); jak n. uť decet, ut
par est; satis; nerozumím tomu jak n.
"nonsatis neb non plane intelligo; tvé mou
drosti a velkodušnosti (na tvou m. a v.)
náleží tuae sapientiae magmtudinisgue
animi est; je-li „n.“ — patřiti deberi
(alcu?), tribuendum esse alcui; Čest jemu
n. honor ei tribuendus est, království re
gnum i debetur.

náležitý, a) náležející komu meus, /uus,
suus atd. v. „náležejíci“; n. k čemu, v.
„náležeti“; b) ——slušný Justus; rectus,
commodus; meritus; míra jest n. modus
convenft; va n. místě swo loco; v n. Čas
tempore suo; podobně: n. na koho, v.
„náležeti“; není n. non est aeguum neb
par; non neb minime decet neb convenit;
adv. Juste; recte, probe; ut decet, ut par
est; salis; n. pochváliti merita laude af
Jicěre algm; v. též „docela“, „důkladně.“

nalhati, komu co mendacia prologu aleut,
důr. algm mendactis onerare.

naličiti, (tvář a p.) fucare; v. „líčiii.“
naliti, něco do čeho čnfunděre algd rei alcut

neb zn rem alguam.
nalomiti, něco čnfringěre, inciděre algd.
naložiti, v. „naklád=ti.“
namáhání, contentio; intentio, labor; s veli

kým n. cum magna contentione; n. rozumu
cogitandi contenlio.

namáhati, koho exercére algm, instare alcut;
n. co, (síly, ducha, blas a p.) contenděre,
intenděre (vires, animum, vocem etc.) ; n.
se contenděre, mili, elaborare, s čím neb
za co pro re alga, ut alod fiat,

namáhavý, acer, vehemens; laboriosus ;
práce labor, conlentio.

namanouti se, někomu odviam fieri alcut; n.
se na mysl venzt mihi in mentem; nama
uul se k tomu casu et fortutto aderat neb
venit.

namazati, něco něčím obliněre algd re alga;
alliněre a'gd alcui ret.

naměřiti, n*co metiri, demetiri algd, na koho,
v. „namiiiti,

náměsíčnictví, eřror lunaticus.
náměsíčník, + lunaticus.
náměstek, -ník, vicarius; gut sustinel vtces

alos; vůdcův n. legalus; je-li „n“ =
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nástupce swceessor; gui alcui in magi
stralu succedit.

náměstí, forum.
náměstnictví, v. „místodržitelstvi.“
namíchati, čeho do čeho admiscěre algd alcui

rei.
namířiti, na něco neb kam, na koho felum

dirigěre in algd, in algm; (telo) petěre
algd neb algm; tp. n. kam (při chůzi,
jízdě a p.) petěre (litus k břehu); v. „mí
řiti.“

namitati, něco (proti komu, m. proti čemu)
contra dicěre algd, in contrariam parlem |
ajfjerre; opponěre; nemám co n. non habeo
guod contra dicam; namítá se nám oceur
ritur nobis.

námitka, a) pův. guoďdcontra dicitur; dubi
tatio; mnoho n. činiti mulla contra di
cěre; známy jsou n. proti jeho učení
nota sunt guae contra disciplinam ejus
disputata sunt; činiti n. stran poplatku
de stipendio recusare; vyvrátiti n. něčí
refellěre guae ab algo in contrariam par
tem allata sunt; b) n. spolu se zákazem
spojená ončercessto, činiti n. dnterceděre,
intercesstonem facěre, (zvl. o tribunech).

namlouvati, v. „namluviti,“
namlsati se, tp. tnescar?.
námluvy, pl. sponsalia.
namluviti, namlouvati, a) zm mnoho mluviti,

v. „mluviti“; b) n. koho k čemu, nač
persuaděre alcut ut algd faciat; impellěre,
adducěre algm ad algďdfaciendum, uť algd
faciať; n. komu čeho (že tomu tak jest)
persuaděre alcui algd neb akk. s inf.;
Jidem facěre alcui rei alcs; nenechám si
n. že. o.adduci non possum neb non
adducor ut credam ...; n. Komu co (ue
pravdivého) mendaoium alceui dicěre, fal
sum narrare alcuť, (důr.) mendďaciis one
rare algm; ©) namlouvati si ambtre al
guam nuptis.

namnoze, v. „mnohý.“
namoci se, (čím) se supra věřresintenděre.
namočiti, něco do vody tn aguam algd mer

gěre; péro n. calamum intingěre.
namokřiti, něco madďefacčré algd.
námořní, v. „námořský,“
námořnický, nauticus.
námořnictví, res maritimae.
námořník, nauta; homo nauticus; — veslař

remex.
námořský, maritimus; vzhledem k lodím na

valis; n. město, obchod ete. urbs, merca
tura ete. maritima; valka n. bellum mart
timum nebnavale ; n. bitva pugna navalis,
proelum navale; n. bitva u Salaminy
proelium navale, guod apud Salamina
factum est.

namožený, debilitatus ; imbecillus.
namysliti se, dou multumgue secum repulare;

náměstí — naplat.

toto animo cogitare, intenděre cogitalionem
in algd; nemohu se na tebedosti n. finem
nullum facto de te cogitandi; ost. v. „myý
sliti.“

nandati, tmponěre algd; v. „naložiti.“
nanésti, čeho comportare, conferre algd.
nanic, 7- špatně, v. „Ššpatný.“
nános, agger; acervus,
naopak, v. „opak.“ ,
nápad, a) pův. tmpetus, o nemoci čentatio;

b) tp. — připadnutí na mysl repentina
neb subita cogitatio: subilum consiltum ;
podivný n. mirum inventum; duchaplné
n. belle et literate dicta; Žertovné n. fa
cetiae, sales; facete dicta; c) právo dě
dičné nač hereditas, — statek sám here
dium ; n. jde na koho h. alcu? ventt.

napadati, v. „napadnouti.“
nápadnictví, spes (succedendi, hereditalis);

us.
nápadník, -— dědic heres.
napadnouti, napadati, 4) pův. = padnouti,

padati nač inečděre ret aleui, in rem al
guam ; napadati na nohu claudicare; na
padlo mnoho sněhu plurima nix e coelo
delapsa est; b) tp. n. koho, — zastih
nouti dnežděre in algm, deprehenděre algm,
— přepadnouti oppriměre, — dorážeti na
koho oppugnare algm; o nemoci a p; %%
vaděre algm; c) n. komu = na mysl při
jíti tnečděre in consilium neb cogitationem;
napadá mi co in mentem mihi venit algd,
succurrit -miht algd, subit animum cogita
tio; mluví, co mu vapadne guoď n. gutd
guiď in buccamvenit, garritč; napadá mne
chuť libido me cupit; co ti napadá guid
tibi vis?

nápadný, v. „podivný, divný, značný“ a p.
napáliti, něco accenděre algd; tp. n. koho

decipěre algm.
napěchovati, něco farcire, refercire algd.
nápěv, modi; numeri.
napichnouti, něco nač praefigěre algd alcut

rei; figěre algd re alga.
napilý, v. „podnapilý.“
napinati, v. „napnouti.“
nápis, dnscriptio (titul knihy); čitulus n. na

oltáři, na hrobě, též elogium; n. listu 2n
sertptio nominis; n. poetický epigramma;
n. na' listu svědčí tobě epistola tibi in
scripta est; list měl tento n. ep?stola ita
inscripta erat; knize n. dáti librum insert
běre; kniha má n. liber inseribitur (o knize
cizí), liber tnseriptus est n. inscripst librum
(dí-li to spisovatel sám).

napiti, v. „napnouti.“
napiti se, č ho diběre, haurire algd.
naplat, ve rčení: n. býti prodesse; co je ui.

guid refert? guid juvat? nic n. nihtl re
fert; někdy neguidguam,frustraj není ti
nic n. frustra laboras, nihil proficies,



naplniti — naproti.

naplniti, něco complěre, implére algd algů
re; tp. = vyplniti (prosbu a p.) v. toto;
n. kobo radosti afficčre algm gaudio neb
laetiia, ajfferrealcu? laetitiam, nadějí spem
alcui injicěre; n.s8, o proroctví a p. eve
nire, eventum haběre.

napnouti, napíti, napinati, něco tenďěre, con
tenděre algd (luk arcum); n. plachty velu
facčre, panděre; podobnětp.: ducha,síly,
hlas n. antmum, vtres, vocem tntenděre
neb contenděre; n. ducha -= přemítati na
mysli antmo laborare; 2) n.se contenděre,
něti, elaborare (pro re alga, uť algd fiat).

napnutí, napínání, a) pův. opiš slovesy čen
děre, contenděre ; b) n. sil a p. conlentio,
intentio (virium, Vocis); ©) TZ napnu'é 0
čekávání summa exXspectalio, antmus su
spensus; v největším n. býti inter spem
metumguefluctuare, sollicitum el suspensum
esse,

napnutosť, v. předch. ,
napnutý, tp. ntentus, attentůs ad algd ; adv.

animo suspenso neb atlento ; atlenle,
napočitati, enumerare,
napodobení, imělalio; = věc napodobená res

imtando expressa
napodobitel, dmitalor; aemulus (palernae vir

tutis).
napodobitelkyně, Zmitatrix.
napodobiti, koho neb co omilar: algm neb

algd, úplně ?miřando consegut algď.
napodobivosť,mitandi studtum (ab ipsa na

tura ingenitum).
nápodobný, v. „podobný.“
nápoj, poťus, potio; n. bohů něctar; n. pro

spaní sopor; jed v jídle. rychleji se roz
šířil než v n. venenum comeslum celerius
guam epotum in venas permanavtt.

napojiti, napájeti, n. člověka poťum praeběre
alcui, čím saltare, explére algm (lacte);
zvíře n. aguatum neb ad aguam ducěre
pecus.

napomahatel,aďjutor.
napomahání, opiš slov. násl.
napomahati, napomoci, komu juvare algm (v

psaní scribenčem neb in scribendo); (v ne
snázích postavenému) opem neb auxilium
Jerre alcui, subvenžre, succurrčěrealcut; n.
čemu, k čemu conferre (mulftum, pluri
mum) ad algd, adjuvare algd; valěre
(multum, nihil) ad algd; vím (magnam,
exiguam) haběre ad algd efficiendum; k
mému vítězství ty jsi mnoho n. čuč guo
gue operů factum est uť vincerecm; Themi
stokles mnoho nopowáhal k vypovězeví
Aristida ze země omprims Themistoclis
operá factum est, ut Aristides patriá pel
leretuř; k slávě mnoho napomáhá, když..
ad laudem magnt interest, uť etc., v. „ná
pomocen.“

napomenouti, napomínati, kolo moněre, ad
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moněre; hortari, adhortari algm, k čemu
ad algd faciendum, ut algd faciat; k to
mu tě napomínám id ře hortor; n. koho
z čeho, o něco moněre algm de re algá;
fiagitare algd ab algo, appellare algm de
re algá.

napomenutí, napomínání, monitio, admontlo ;
monita (orum); hortatio, cohortatio; často
však slovesy; bez mého n. me non mo
nente neb hortaňte; dbáti moudrých n.
něčích obtemperare 'alcut saptenter mo
nenti; napomenutím neb z n., na n. něčí
monente algo neb monitu ales.

nápomocen, -ný, ve rčení: býti n. komu, k
čemujuvare, adjuvare algm in re alga;
adjutorem alcui esse; aurilio esse alcut;
opem neb auďilium ferre, adesse alcut;
v útěku fugam ales adjuvare; n. býti
komu proti komu defenděre algm ab algo;
v. též „napomahati“ a „pomahati.“

napomoci, v. předch. a „napomahati.“
napořád, adv. v. „pořád.“
naposled, -dy, adv. a) — k posledku aď ex

tremun ; postremo; denigue; b) — po
sledně ullimum; postremum.

napospěch, v. „pospěch.“
napotom, == potom, v. „po.“
napotomní, v. „potomní.“
napouchnouti, čnumescčre.
napouštěti, v. „napustiti.“
napověda, gu? verba sudjicit alcut.
napověděti, napovídati, komu co significare

aleui algd ; verba alcui subjicěre; praesre
alcut algdď.

napracovati se, se defatiyare (assiduo labore).
náprava, -— dostiučinění: n. učiniti komu

satisfacěre alcui; Kon přivésti něco, v.
„napraviti.“

napravení, correctio, emendatio; tp. n. (ži
vots) — polepšení se reditus ad virtutem,
ad bonam frugem. ,

napravitelný, emendabilis; býti n. emendart
neb corrig? pos8e.

napraviti, něco 4) ——narovnati corrigěre
algd; b) = spraviti reficěre,reparare, re
stitučre algd; tudíž tp. — polepšiti corrt
gěre, emendare algm (neb vitam, mores
atd.) v. „polepšiti.“

naprostý, absolulus; , adv. naprosto plane,
prorsus, omnino; utigue; n. ne neguaguam,
neutiguam; aby n. nikdo ne gůútsguam; nD.
každý nemo non; mnohdy záporem: není
n. smlouvání podmínek.. deditionis nulla
est conditio, nisi

naprotější, contrárius, adversus.
naproti, 1) adv. a) u sloves pohybu odviami

n. jíti, jeti atd. obviam ore, occurrěre, pro
Jicisci ete.; ve smyslu nepřátelském ad
versus, contra; n. působiti adversari; velmi
často slov, s ob složeným: n. postaviti
opponěre, objicěre, se opírati odniti, hu
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čet: obstrepěre atd.; b) u sloves poklidu
= na prot*jší straně contra; adversus;
n. státi ex adverso postlum esse; n. vidíš
chrámy contra vides templa; n. ležící,
stcjící contrartus, adversus; oppositus, ob
Jectus; n. tábor rozbiti castra castris ho
sttum conferre; 2) praep. v. „proti.“

napřáhnouti, čollěre (brachium, gladium); in
tenděre algm.

napřed, adv. a) označuje prostor ——v předu
in fronie; n.! perge! pergite! častoprior,
primus: n. přijíti priorem venire; n. krá
četi prtorem inceděre; býti n. praecessisse;
priorem esse; n. odcestovati prtorem iter
angredi; n. postaviti prřmo loco poněre ;
které n. přišly guae primae venerant;
obyč. však prae neb ante se slov. spoje
nými: n. jíti antetre; v. „předcbázeti“;
n. letěti praevolare, n. poslati praemitiěre,
běžeti praecurrěre, nésti praeferre, jeti
praevehi, chvátati praecurčre, okusili prae
gustare; podobně: n. míti něco před ji
ným, (7 předčíti koho) superiorem esse
algo, praestare n. antecellčre ulcut algá
re; n. dáti někomu v čem primas deferre
n. prčores partes conceděre alcu?, (— hor
ším býti) inferiorem algo neb čmparem
alcu? esse, nedati komu n. v čem alcui in
alga re non neb nihil ceděre; b) k ozna
čení času prae, ante s dotyčnými slov.:
n. oznámiti praemonere, vědětipraedicěre,
pozorovati praesemtire, viděti providěre,
prospicěre; D. řečený, n. jmeno aný, v.
„svrchu“ ; již n. 86 radovati, doufati Žae
littiam, spem praecipěre; již n. se dozvě
děti o Čem rem famů prascipěre

napřekot, v. „překot “
napříč, adv. e transverso; často adj. črans

versus; jíti přes forum n. čransverso foro
ambulare.

napsati, něco, a) vůbec scriběre, perseriběre,
conscriběre álgd ; literis neb scripto man
dare algd; m. něco nač dnscriběre algd
alcut rei neb in alga re; den n. diem
ascribčre (in literis); b) — s-psati memo
rtae proděre, traděre algd; knihu n. lt
brum scriběre, conscriběre, componěre, psaní
literas ad algm dare, scriběre; ©) nm.8i
Děco consignare, annotare algd; d) n. se
někde nomen suum alcui rei inscriběre.

napuchlosť, -ý, v. „opuchlosť, -lý.“
napustiti, něco čím ombučre algd algá re;

jedem n. veneno tmbuére neb tingěre (sa
gittas).

naraditi, koho k čemu, v. „raditi.“
náramek, armilla.
náramný, nimtus; ——n. veliký ingens; —

silný, vydatný gravis; mn.ziwa frigus
grave; n. horko gravis aestus; vzhledem
k rozsáhlosti vasťtus: nD.pustiny vaslae
soltudinesj — ohromný čmmanis; adv.

— narození.

graviter; valde, vehementer; n. vysoký zn
immensam altitudinem editus ; n. hluboký
infinita altitudine ; tnnohdy dostačí superl.
(n. krásný pulcherrimus); mirum in mo
dum, mirum guantum (prodesse).

naraziti, narážeti, v úsloví: n, si hlavu, nohu
nač ojffenděrecaput, pedem ad algd; n.
kobo na kůl per medium hominem stipi
tem adigěre; tp. n. nač, do čeho (řecte)
sigmícare algd; tangěre algd; o věci ==
vztahovati se nač pertiněre, referri ad
algd.

narážka, (tecta) significatio.
narčen, v. „nařknovti.“
narčení, v. „nařknuotí.“
národ, a) vzhledem k stejnému původu, ——

kmen gens, oddil jeho bydlištěm a též
jazykem více méně se různící natio; dle
národů generatim; b) v ohledu po'itickém,
lid pospolitě žijící bez ohledu na původ
a jazyk jednotlivců populus (u n. oblíbený
popularis); nomen (n. římský, latinský
nomen romanum, lalinum n. Latinorum,
n. Etolský nomen Aetolorum).

naroditi se, nasc?; narozen natus, ortus (ab
algo neb algo)j;narodí se musyn.z man
želky suscipit filtum ex uvore.

národní, a) z- celému národu slušící gentis
ales proprtus; též pouze gentis (na př.
ltngua); n. slavnost dies populo aleui
universo festus; n. píseň carmen genti
alcui proprium, carmen patrium ; n. mrav
mos genti alcut proprius; n. hrdost (nt
mia) gentis suae admtiratio; n. kroj vesťi
čus gentis ales proprius; n. povaha znge
ntum gentis ales proprtum; natura, mores;
n. bohové dt publici; b) — lidu plebejus
(sermo).

národnosť, mores et ingenium gentis ulcs.
nárok, venďicalioj; Jus; n. činiti nač vindďti

care sibi neb ad se algd; apraved'ivý n.
činiti jure suo n. jure meritogue algd ab
algo postulare, stbi vindicare; nemíti n.
nač jure algď postulare non posse.

narovnání, tp. ZZ smíření composilio; pactio,
conventum ; n. učiniti pacíionem facčre,
pacisci, mezi sebou pacisci inter se, s kým
transigěre cum algo.

narovnati, 4) zz rovné učiniti corrigěre algd;
b) tp. 7 smiřiti componěre (litem); im
gratiam reconeiiare (homines); mn.se pa
cisci inter se, 8 kým transigěre cum algo.

narození, ortus; den n. dies natalis; od n.
inde ab incunabulis; od n. tvého (svého)
ex guo natus e8; od n. hluchý naturá
surdus; obyč. však part. slovesa nasci
neb větou: před (po) n. něčím ante (post)
algm natum, ante guam (post guam) algs
natus est; před n. Solona ante Solonem
natum; po n. Krista post Christumnatum;
byli jsme již před u, nešťastní múseri



narozeniny — násilí.

fuimus anleguam nalči; určil synu svému
při jeho n. Aristotela za učitele filto na
zeenti Aristotelem praeceptorem destinavil.

narozeniny, dies načalis.
narub, -by, adv. v. „rub.“
náruč, -čí, ve rčeních: vziti koho do n. algm

complecti, amplecti; (o dítěti) jn manus
accipěre; v n. koho ležeti, zemříti n
compleru (neb stnu) alcs haerére, mort;
dítě v n. míti, nositi puerum in mambus
gestare.

náruční, n. kůň eguus funalis.
náručnice, armilla.
narůsti, V „vyrůsti.“
náruživosť, a) trvalé hnutí mysli vůbec per

turbatio animi, animi commotto neb moťus
vehemenlior; smyslná n. libido; b) — vá
šeň animi motus (commotio); cupiďitasi
n. krotiti regěre animi molus, cočrcére cu
poditates; bez n. animo aeguo neb lran

guilloj ve své n, zapomněl +. ut eratfuriosus oblitus est .
náruživý, a) o osobách, a) abs. I— vášnivý

vehementioris ingenti (homo) ; — zlobivý,
prchlý iracunďus; fB)n. v čem studi0si8
simus alcs rei (n. lovec venandi studtosi8
simus, býti, též venandi studio tnsignem
esse; n. hráč aleae studiostssimus); b) 0
vlastnostech, vehemens; gravis, acris; n.
hněv tra gravior; n. radost laetita ge
stiens, tmpotena; n. zalíbení na čem míti
alga re maxime delectari; magno ales rei
studio teneri; adv. cupide, cupidissime;
studiose, studio Jiagranii ; úracunde; č :8t0
part. commotus (odto, dra ete.); n. milo
vati koho (co přítel) ejffustsstme algm di
hgěre, (co milenec) ales amore tnsamire;
n. milovati něco alga re maďime delectari;
v. shora.

nářadí, v. „náčiní“
nářečí, dialectus; genus linguae.
náfek, a) m nařknutí, v. toto; b) — bědo

váuí olamores; clamor Hebilis; Jamentatio,
guestus ; n. vésii, v. „naříkati.“

nařiditi, nařizovati, prohlášením edicěre, vů
bec imperare algd, ut neb ne algd fat; o
osobách úředních decerněre (na př. sup
plicationem); n. komu co mandare alcut
algd, curam rei alcs aleut traděre; —
poručiti imperare alcui algd, juběre s akk.
a inf.; nařízen, v. zvl.; jest mi nařízeno
jussus sum; n. koho constilučre, creare
algm, na u'istě jiného sufficčre, substitučre
algm.

nařikání, v. „nářek.“
nařikati, sobě lamentari, gueri; n. nad čím,

na co gueri, congueri algd neb de alga
re; následuje li věta 8 „že“ stává v lat.
guoď neb akk, 8 inf.; n. na koho accu
sare, incusare algm; gueri (conguert) ds
algo; n. nad kým dejlčre, deplorare algm
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(též mortem alcs); hlas naříkající vor
miserabilis.

nařízený, nařízen, constitutus ; fimitus, defim
tus; vn den ad diem (constitutam); jsem
k tomu n. hute neb ad hoc destinatus
sum; hoc facčre jussus sum; v. „nařídit“

nařízení, A) 7Z ustanovení znstitutio, consti
tulio; Z vo nařízeno onstiltutum; tato n.
jsou velmi dobrá Aaec opttme instituta
sunt ; b) Z poručení mandatum ; tmper.
um, decrelum: u. senátu senatus consul
tum; n. praetora a p. edictum; mám n,
mandatur miht (algd); jubeor (algd fa
cěre).

naříznouti, něco acežděre, inciděre algd.
nařknouti, koho, z čeho, čím, v čem neprávě

insimulare, falso accusare, zlovolně crimt
nari algm ; vůbec tncusare, aceusare algm
ales rei, ze zločinu nějakého crtmine algo
argučre algm; abs.: n. koho exwistimati
onem ales violare; je-li „n.“ — haniti,
v. toto.

nařknutí, créminatio (očernění), calumnia
(křivé obžalování); incusatio, aceusatio
(obžalování).

násada, manubrium.
nasaditi, nasázeti, nasazovati, a) -— sázeti

serěre (arbores); b) n. něco nač apťare
algd alcui re? neb aď rem alouam; c) tp.
n. něco, čeho — v šanc dáti: života neb
hrdla n. vitam suam tn discrimen offerre,
de vita ditmicare, pro koho pro alcs sa
lute se in periculum capitis ac vitae in
ferre; vitam profunděre (pro re a'ga);
i sám sebe i toho, což má (neb: život i
statky) n. pro koho capitis ac fortunae
periculum adire pro algo; d) n. koho
proti komu čnstigare, incitare, incenděre
algm in algm; committěre a'gm cum algo.

nasazení, opiš slov. předch. ; n. spásy, života
a p. těž discrtmen.

nasbirati, čeho legěre algd.
nasednouti, na něco, někam conscenděre aigd ;

v. „dosednouti.“
naseknouti, ncžděre algd.
násep, pl. náspy agger; vallum.
nashromážditi, čeho, co colligěre, cčoacervare

algd; bohatství n. divělias exstručre; opes
coacervare.

naschvál, adv. ——zůmyslně consulto, dedita
opera; de neb ex industriá.; prudens ac
sciens ; sedulo.

násilí, vi8; violentia; násilím per vím neb
vt; branné n. vis et arma; n. provésti,
úpotřebiti vim aďdhiběre, ad vim descen
děre, proti komu neb násilím na koho
sáhnouti, násilí komu učiniti věm alcui
ajřerre, inferre, facěre; n. sobě Činiti stbt
imperare, se cočrcére; n. panně učiniti
vittum afferre alcui; sluprare alguam,
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násilný, vtolentus; n. boj včs et arma; n.
smrt mors guaesita neb arcessita; n. smrtí
zemříti ab algo dnlerfici, (=—samovraždou)
manum sibi inferre; n. počínání, n. moc
v. „násilí“ ; n. spůsobem, ——adv. násilně
vi, per vim; n. něco rozděliti, roztrhnonti
divellěre ac distrahěre algdď.

nasiti, serčre; spargěre algd.
naskočiti, 4) 7—naběhnovti nač incurrěre in

algd ; b) — oteci čumescěre,
naskrz, -ze, adv. penitus; plane, omnino;

prorsus; Často adj. totus (kniha jest n.
špatná totus ber malus est), u sloves v.
„scela“, „důkladně“ a p.

naskytati, naskytnouti, komu co offerre alcui
algd; n. se ojferri, dari, praeberi, (příle
žitosť se n. occasio ojjertur, datur); též
occurrěre (consolalio occurrit); apparěre;
inciděre.

následek, eventus, emilus; častěji však se
opiše slovesy segul, effici atd.; n. toho
jest, že . . . hinc seguitur ut ete.; násled
ky čeho guae ex algá re (neb guae rem)
seguuntur; to není toho n. hoc non inde
seguitur; to bude míti zlé n. ex hac re
magna incommoda (magnae calamitates)
nascentur neb orientur, pro obec magna
mala inde in rempubhcam redundabunt;
to jert n jeho neprozřetelnosti hoc leme
ritate ejus ejffectumest; předpovídati zlé
n. války providěre mala, guae ex bello
secutura sint; hbrozím se n. horreo, guo
res eruptura sit; zvl. „následkem“ vytkne
se v lat. a) ex, aď: n. pokřiku aď clamo
rem (v. též „pokřik“), n. jich sbíhání se
ex eorum concursu, n. dlonbého namáhání
ex diutino labore; b) poubým abl,: n. ran
vulneribus; n. cvičení egercitatione; neb
abl. abs.: n. této řeči hac oralione ha
bita; n. tobo guo facio; hanc ob rem; c)
part. permočus (n. těchto zpráv his nun
tiis commotus neb permolus); ve větách
záporných vmpeditus (n. stáří a remoci
nemohl přijíti aetate et morbo impeditus
venire non poťuit); d) celou větou smyslu
obecného: n. toho -— kterážto věc když
seznána byla neb: což když se dozvěděli
A p. guae res guum essel cognita, guae
guum essent allata a p.

následnosť, ordo, series.
následování, čmelatto (n. hoden dignus guem

guis imitetur; dignus vmitatione), též často
slovesem.

následovati, a) pův. n. koho, čeho segui,
consegut algm neb algďd; v patách sud
segui algm, (důr.) preměre vestigia neb
dnsistěre vestigiis ales; hned po kom n.
proximum esse ab algo; zvl. part.: ná
sledující, «) vzhledem k předcházejícímu
seguens ; inseguens (aetas věk, annus rok);
coniinuus (po 4 n, věky guaťuor continuta

násilný — nastati.

aetatibus); P) — budoucí posťerus (n. dne
postero die — den nato), je-li řeč o mi
nulosti též insecutus (n. čas to dokázal
tempora insecuta docuerant); y) v řeči
hněd n. — toto hic, talis; id guod se
guilur (ea guae seguuntur); pravil n. haec
diwit; měl n, řeč hanc orationem habutt,
in hanc sententiam locutus est; zvl. n. spů
sobem hoc modo, tla; b) = nástupcem
koho býti excipěre algm, algd; succeděre
alcu? neb zn locum alcs; po zimě n. leto
hiemem aestas excipit; c) — vyplývati,
jiti z čeho segui algd, effici re algd, oriri
neb nasct ex re algá; z%toto následuje
že.. tnde seguitur ut (zřídka akk, sinf.);

- též skrácením: z toho, že jsi bohat, ještě
nenásleduje, že jsi šťasten non si dives
es, idcirco beatus es; d) tp. — říditi se
dle koho, dle čeho segui algm neb algd;
obsegut, oblemperare aleui; n. jiných lidí
alorum consiliis regi; e) n. poněkom =
držeti se jehe, stoupencem býti auctorita
tem ales segut, esse a disciplina ales.

následovně, adv. a) ——následujícím spůso
bem, v. předch.; b) — tedy, a) na po
čátku věty tlague; guae guum tla sint;
P) u prostřed vět atgue ita.

následovní, — následující, v. „následovati.“
následovník, a) kdo se jiného přidržuje fau

lor, studiosus alcs; zvl. a) vobledu polit,
gui partibus ales favet; R) vzhledem k u
čení discipulus; b) -— kdo něco po kom
čini tmitatlor, í

následující, v. „následovati.“
nasléchač, captator sermonum ales,
nasléchati, naslechnouti, mnaslouchati, komu

sermonem alcs captarej; aurem admověre
alcui ; auscultare, audire algm ; — vůbec
poslouchati, v. toto; — slyšeti, v. toto.

naslibovati, komu mnoho multa pollicer? aleut.
nasnadě, nasnadu, adv. ad manum; praesto;

též adj. paratus, promptus.
nasnovati, něco a) pův.: přízi navinouti če

lam ordiri; b) tp. 7 spůsobiti molir?,
stručre, machinart algd ; válku n. bellum
conflare, různice sedilionem mověre.

násobení, * multiplicatto,
násobiti, multiplicare (na př. novem novies

devět devíti n.).
nasoliti, něco salire, sale conspergěre algd.
naspořiti, čeho parstmonič neb parce vivendo

colligěre algd.
nastalý, v. násl.
nastati, nastávati, a) — přiblížiti, blížiti se

instare, prope adesse; subesse (hiems sub
est); IZ počíti, o noci, zimě, válce a p.
incipěre, oriri, ingručre (den nastává lux
oritur; lucescit, noc advesperascit, též
nox imminet; když nastala noc, za nastalé
noci nocte intermissa, tenebris obortis); 0
nebezpečí, smrti a p. dmminěre, tmpen
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děre, tnstare; ——následovati segui, con
segu? (takové časy nastaly po tvém od
jezdě ejusmoďi tempora post tuam pro
fecittionemconsecuta sunť); nastávající in
tens, TT nový recens; n. vojín firo; b) —
býti, státi se esse, fieri (nastává boj cer
tamen est, zmatenost poměrů perturbatto
rerum est; nastalo ticho stleníium faclum
est).

nástavek, ad)unctio.
nastavení, n. života, opiš slov. násl.
nastaviti, něco, něčeho praeběre, porrigěre;

admověre algd; ruku n. manum objicěre;
ucha n. aures praeběre, == poslouchati
atlenděre; uši n. (o zajíci atd.) aures ert
gěre; uvl. hrdla, života n. vitam periculo

objicěre neb n discrimen dare, V. „na88diti.“
nástin, extrema lineamenta; adumbralio, for

maj; n. čeho podati, udělati primas lneas
ducěre ret alcs, adumbrare alad.

Dastlati, čeho inspergěra algd; n. čeho nač
conspergěre, aspergěre algď re algá.

nastojte, co interj. a) naznačuje vyzvání:
huc (venite)! agite! b) — běda vae! pro
dolor! v. „bohužel.“

nastoliti, koho regnum ac diadema ad algm
deferre.

nastoupení, n. na trůn dniltum regni; obyč.
však slov. u „královati“ a p. podanými:
hned po svém n. na trůn stmulatgue im

%pertum adeptus est.
nastoupiti, nastupovati, A) n. něco, na něco

inire, tngredi algd; (na) cestu n. ter,
viam ingredi; via re; iter facěre coepisse;
n. zpáteční tažení se recipěre; na paty n.
komu preměre vestigia ales, (nepřátelsky)
haerěre in lergo (hostium); tp. na právní
cesta n. algm juďdicio persegut; n. na spů
sob nějaký (na př. k opatrování sebe)
viam inire (se tuendi); do šlepějí něčích
n., v. „šlepěje“ ; n. po kom, na něčí misto
neb úřad n. succeděre alcui neb in locum
alcs; úřad n. rempublicam capessěre, kon
sulat consulatum inire; vládu n. zmpertum
imre, ad gubernacula tmperů acceděre, |
dědictví hereditatem adire; službu nm.(o
služebníku) * měnistertum tnire, státní ad
rempublicam acceděre; n. na místo succe
děre in locum; na trůn n. čmpertum ca
pessěre, summě rerum poliri; b) n. nač
— tlačiti nač onstare de algá re neb uť
algd fiat; postulare algd ; n. na koho zn
stare aleui, n. na smrt něčí algm ad mor-|
tem deposcěre; n. proti komu čím adďht
běre (vim alcui).

nástraha, a) ——osídlo dnsidiae; ost. V. 40
sídlo“, „úklad“; b) — léčkaesca.

nastražiti, komu, na koho tnsidiart alcu? neb
vitae alcs; n, "uši aures erigěre.

nastrčiti, něco na něco jigěre algd re algd.
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nástroj, tustrumenlum ; stroj) machina ;
n. válečné guae ad usum belli pertinent;
belli instrumenlum et apparatus; n. hude
bní (strunný) fides (tum); (dechový) tibia ;
tp. býti komu nm.čnservire ales consiluas
perficiendis; míti koho za n. operá ales
udi,

nastrojiti, a) = připraviti: n. něco parare,
apparare algd, hody convivium instručre;
podobně: lodě n. (k.plavbě) navés armare,
ornare; všecko k léčkám nm.res omnes
aplare ad insidias; tp. nepokoje n. novas
res moliri, nes:ornosti discordiam conci
tare neb serčre, zlou věc mala conflare;
lesť n. dolum componěre; podobně: uměti
věc n. callide wnstitučre algd; b) n. na
někoho insidias instručre, parare neb do
lum nectěrealeui; c) n. koho tnďučre alcut
vestem, (nádherně) ornare, exornare algm;
tp. n. koho k čemu subornare, subjicěre
algm ut algďdfaciatť neb aď algd facien
dum; 2) n. se calceamenla et vestes su
měre, vestem sibr indučre, (nádherně) or
nari, exornart; n. se k čemu parare,
comparare se ad algd, k válce bellum
parare.

nastřádati, čeho parstmonič colligěre algd.
nastřeliti, leviter vulnerare (feram).
nastuditi se, * perfrigescčre.
nástupce, successor; gu%in locum ales succe

dit; dostanu neb obdržím n. succeďditur
mih; zvl. n. trůnu gu%in regno succeděre
debet ; successor regni, (dědičný) Nheres
regni.

nástupnictví, (na trůn) successto regni.
nastydnouti, *perfrigescěre.
nastydnutí, *frigoris injuria; následkem n.

churavěti ex frigore morbo tmplicilum esse.
nasvědčiti, nasvědčovati, komu, čemu(v čem)

assentiri neb astipulari alcut neb senten
tiae ales; probare sententiam alca; čemuž
nasvědčuje i to cut ret id guogue argu
mento neb documento est; guoďd ea guogue
re probatur neb comprobatur; cujus ret
testimonium est, guod .

nasycení, satielas.
násyp, agger; terra egesla; n. učiniti agge

rem jacěre, munimentum exstručre,
nasypati, tnfunděre algd alcůi ret; exagge

raré.
nasytiti, koho čím satiare, saturare algm;

tp. explěre (antmum lectionis voluptate) ;
n. se saltart algá re; tp. n. lakomství
avariliam pecurndásaliare; nasytil jsem se
čeho taedet me neb saťietas me lenet ales
ret; nemohu se n. hleděním nal etiam
atgue etiam considero algd; part. „nasy
cen“ satur; sattatus (cibo, potu).

náš, noster; n. lidé, n. vojsko nostri; zvl.
verčení: n. Cicero (t. j. C., jímž se právě
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zabýváme), n. místo (jež právě vykládá
me) atd., přelož „náš“ Aie neb dlle; v.
též Kos. $. 727. pozn. 1.

našinec, nosťter; 7— krajan nosťras.
našinouti, tnflectěre algd (pův. i tp.).
našiti, něco nač assučre algd rei aleui.
našlápnouti, nač alcui rei insistěre nes pe

dem imponěre.
natáhnouti, natahovati, něco extenděre algd ;

ruka n. manum proferre; lučiště neb
struny n. lenděre arcum, chordas, plachty
vela facčre, panděre; n. koho, tp. luděre,
ludibrio, haběre aigm; 2) u. se bracha et
crura porrigěre,“—— vrci sebou «abjicčre se
(do trávy in herba).

nateci, influčre.
natirati, v. „natříti.“
nátisk, veratio, injuria; contumelia; n. či

niti komu věmfacěre neb adhiběre alcut;
injuriam alcui inferre, trpěti vexzari; inju
riam pali.

natiti, něco acežděre, inciděre algd.
natlačiti, sttpare alagd.
nátlak, tmpetus; n. činiti, v. „naléhati.“
natolik, v. „potud.“
natoužiti se, destderio macerari.
natož, ve spojení: n. pak aby, enj. neďum

s konj.
natrefiti, koho čneotděrein algm neb alad,

nepřipraveného tmparatum algm ojfenděre.
natropiti, zlého mali auctorem esse, mala

conflare.
natřiti, natirati, co barvou colorem inďucěre

ret alcui, olejem, mastí ungěre algd.
nátvařka, persona; * larva.
naučení, a) ——to, čemu jiné učíme onstitutio,

eruditio ; n. dáti praecipěre, komu docére
algm, o čem a!gd neb de re algá; n. při
jímati dtscěre algd; prvníbo n. nabyti ru
dimentis literarum institut, erudiri, tmbui;
k n. sloužící uťilis ad discendum; b) —
příklad poučný documentum; n. si bráti
z koho capěre documentum rei alcs ex
algo; mravné n. praeceptum veri rectigue;
©) Z napomenutí aďmonžtio; d) 7—rada
consilium.

naučiti, koho čemu, n. co docére algm algd,
erudire algm (in) re alga; n. ee čemu
disečre algd, též percipěre, cognoscěrealgd,
od koho discěre algd ab algo; z paměti
se n. ediscčre, důkladně perdiscěre; řecky
se n. Graece neb hteras Graecas discčre.

naučný, ad discendum ulihs; — nauku ob
sahající aptus ad docenďdum.

nauka, doctrina, ars, disciplina ;
praecepta (orum); rozdíl v. „věda“ ;
léčení medicina.

naušnice, dnsigne aurium; inauris; lapilli
(co kaménky); nositi neb miti n. inaures
gerčre, lapilli ex auribus pendent.

naváděti, koho k čemu, v. „navésti.“

hterae,
n. 0

navrácení.

návah, v. „svah.“
nával, ompelus, vis; proti n, řeky contra vim

el impelum fluminis; n. jizdectva zdržeti
egmtum vím sustiněré; n. lidstva — množ
ství multus hominum concursus.

navážiti, vody haurire aguam; n. se (k je
dné stráně) inelinare se, inclinari.

navážka, agger; terra egesta
navedení, v. „návod.“
navésti, naváděti, navoditi, koho a) — odcho

vati eďducare algm; k dobrému koho n.
ad virtulenm. institučre algm; b) n. koho
7- přemluviti, n. koho na něco, k čemu,
avl. k zlému tndďucěre, pellicčre algm ad
algd, vůbec tmpellěrg algm ad algd faci
endum neb uťfaciat algd; dáti se n. in
duci, tmpelli; n. koho k čemu (= učiti)
instilučre (atgue erudire) algm ad algd;
n. koho na pravou cestu reďucěre algm
in viam; erranti alcui monstrare viam
(obé pův. i tp.); na jiné n. koho, v.
„přem!uviti“; navoden jsa kým =- návo
dem koho, v. „návod“ ; c) n. koho na
koho čncitare, concitare algm contra algm;
committěre algm cum algo; d) život svůj
n. vitam inslitučre (ita a p.).

návěští, a) — znamení vůbec significatio;
n. komu dáti monstrare neb signtficare
alcut algd; b) — oznámení, (úřadní) pro
mulgatio; (7Z to co oznámeno) eďictum;
ostatněnuncius; n. dáti komu o čem cer
tiorem facčre algm de re alga; nundare
alcui algd.

navézti, navážeti, navoziti, čeho subvehčre,
advehěre algd; n. země exaggerare terram.

náviděti, koho amare, diligěre algm; favěre
alcu?.

návladnictví, summum imperium, summa po
testas

navlažiti, v. „navlhčiti.“
navleci, navlíkati, a) n. jehlu filum in acum

inserěre; 2) tp. chytře něco n. callide in
stitučre algd,

navlhěiti, madefacěre algd.
navlhnouti, madďescěre.
návnada, esca.
navnaditi, koho, co znescare algm; tp.

koho k čemu pellicčěre algm ad algd;
kobo k sobě adducčre algm ad se.

návod, a) — učení dnstitulio, disciplina;
— spůsob učení va, ratio; methodus;
k řečnictví ratio oratoria; c) — přemlu
vení persuasto; často úslovím 8 auctor,
dux, magister: návodem Kratippovým au
ctore Cratippo, tvým návodem če duce,
magistro; z n. přírody naturá ducente neb
duce; = n. něčího auctoritate et exemplo
ales.

návodný, v. pravidlo praeceptum.
navoziti, v. „navézti.“
navrácení,restilutio; 7—návrat, v. toto.
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návrat, reditus; reditio, (o bojujících) recep
tus; k n. troubiti receptut signum dare,
caněre.

navrátiti, navracovati, něco komu sédděre,
restilučre alcui algd; revocare algd; v
předešlý stav n. tn anliguum stalum, in
pristinum restilučre algd, též pouze resti
tučre algm; k důstojnosti n. koho tn prt
stinam dignilatem restitůčre algm; k ži
votu n. koho vitam restitučre alcui; po
dobně: n. řeku v řečiště prvé flumen in
antiguum alveum reducěre; 2) n. Be re
verti, redire, (ke komu aď algm, z města
ex urbe, k zaměstnání svému adďstudta);
referre se (ad sua studia) ; repetěre (Gal
liam do G.); (o věcech) referri, reďdire;
navracejicí se, též redum.

návrh, a) — plán consilium; ratio; — mínění
sententia; n. podnikání války belli gerendi
ratio; constilium; n. podsti čnatitučre neb
deseriběre ralionem re? alcs; b) 7—na
bídnuti conditio; n. učiniti condiltonem

ferre; n. přijmouti condilionem accipěre,
acceděre ad condilionem ; ©) n. zákona
lex, rogatio; n. (k zákonu) učiniti lega
tionem neb legemferre; d) n. k lidu 70
gatio, k senatu relatio; n. učiniti k lidu
rogattonem ferre ad populum neb rogare
(populum), k senatu referre algd ad se
natum; na n. něčí algo rogante, algo
auctore; n. přijmouti legem accipěreneb

Juběre.
navrhnouti, navrci, navrhovati, a) zz nabo

diti offerre alcui algd; otázku n. gudesti
onem poněre, afferre; b) n. něco — na
ruku dáti, odporučiti suaďěre; proponěre
algd; zákon n. legem ferre, n. koho com
mendare algm; ost. v. „návrh“ d).

návrší, locus eďitus ; collis; locus superior;
malé n. lumulus..

navrtati, něco terebrare; sud n. dolum re
liněre.

navříti, fervendo augěri; přísl. Čím hrnek.
navře, z toho z těžka vyvře guo semel
est imdula recens, servabil odorem testa
diu.

návštěva, a) ——navštivení, w) podřízených,
svěřenců atd., n. čestná salulatio; offici
um; arlutalionts offictum; K n. salutandi
causa; iRepřijmouii admittěre salutatores;
P) přátel a známých adventus amici neb
hospitia; obyč. se opíše: n. tvá jest mně
velmi milá optatissimus mihi venisti, valde
gaudeo adventu tuo; n. či přijmouti algm
admittěre, nepřijmouti algm excluděré neb
aditu prohiběre; n. jého mne překvapila
tnsperantt mihi venit; jíti n. ke komu
salutandi neb visendi causa algm aďire;
y) n. místa, místnosti nějaké accessus ad
locum algm; (častá, jako školy) freguen

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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tatio; b) tp. m osoby navštěvující salu
talorea,

navštíviti, navštěvovati, koho, a) ze- zdvoři
losti salutatum ventre neb salutarealgm ;
b) co přítel a známý aďžre neb conventre
algm; domum ad algm ventire; viděre,
visčre algm; alcs domum freguentare (ča
sto), celebrare (četně); dávno již jsi mne
nenavštívil dudum te non vídi; u. něco:
místo nějaké odřre, adire (regionem, villas
suas); venire algo, visčre locum. algm;
školu n. freguentare scholam; často na
vštěvovanýfreguens; celeber (locus, fo
rum); n. shromáždění véntre in concionem,
(četně) celebrare concionem ; ©) tp. navšti
ven býti nemocí a p. vexari, lentari
morbo ete.

návyk, consuetudo; mos; od n. vpustiti con
suetudinem rei alcs deponěre; ost. v.
nzvyk.“

navyknonti, Čemu assuescčre, assuefieri re
algá neb algd facěre; n. koho k čemu,
na něco assuefacére algm re algá neb
algd facčre; part. navyklý k čemu assu
etus re alga; ost. v. „zvyknouti.“

navyptávati se, koho (dosti) non desistěre
exgutrěre n. percontari ex algo; algm
percontando atd. faligare n. defatigare,

navzájem, adv. -—vzájemně, v. „vzájemný,“
navzdor, v. „vzdor.“
názad, adv. retro, retrorsum; u sloves často

předslovcem re: n. hleděti respicčěrea p.
v. „pnazpět“; zvl, úsloví: n. míti něco
za kým nferiorem esse algo, imparem
esse alcui, nemíti alcut in alga re non
neb nihil ceděre.

nazbyt, v. „zbyt.“
nazdvihnouti, něco paulum čollěre neb atlol

lěre algd.
nazejtří, adv. o budoaenosti zejtra cras,

crastino die; o minulosti: nazejtří (učinil
neb stalo se něco) postero die, postridie
(ejus diet).

název, a) 7—nazvání appellatio; b) — jmé
no nomen; čitulus, ——slovo vocabulum,
verbum, voz; čestný n. nomen honorificum,
appellatio honorifica; titulus; dáti komu
Čestný n. nominis honore.,algm ornare;
obavl. n. kniby a p. inscriptio; kniha má
n. Laelius liber Laeltus inscribitur 5;knize
dáti n. L. librum Laelium inseriběře; c)
n. vědecký a p., V. „výraz.“

nazmar, adv. a) — bez výsledku neguid
guam ; b) — vnivec: n. přijíti perčre neb
pessum tre; n. přivésti perděre (pessum
dare) algm; everiěre (rempublicam a p.).

naznačení, significalio.
naznačiti, něco noťare, stgnificare, designare

algd; notam neb stgnum apponěrealcui
ret.

naznak, adv. ve rčeních: m. se položiti re
10
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cumběre; n. ležeti recubare; n. ležící su
pinus; n. padnovti supinum caděre,

naznamenati, v. „naznačiti.“
názor, contemplatio, — vida nolio; cogitatio

animo informala.
názorný, aspectabilis; guod oculis cerní po

test; ——zřejmý, v. toto; adv. n. něco po
dati komu gwasi oculis ales subjicěre algd,
in rem pratsentiem adducěre ulgm.

názornosí, perspicuitas,
nazpaměť, adv. ex memoria; m. věděti me

moriá teněre ulgďd; n. se naučiti eďiscéré,
odříkati ex memorid recitare, redděre.

nazpátek, nazpět, adv. retro, refrorsum; n.
téci retro Jiněre, lézti relrorsum vepěre;
jindy předslovcem re: m. dáti redděre,
hnáti repellěre, v. „zpět.“

nazvati, nazývati, nominare, appellare algm
neb algd; nomendare neb tmponěre alcut;
přítelem jej nazval amicum eum appe!/a
vit, byl nazván amicus appellatus est; n.
koho Kajus nomen alcu? dare (trabučre,
imponěre) Cajo neb Cajum; nm.něco dle
čeho, po čem nominare algd ex neb ab
re algá, dlekoho ex nomine alcs; nazván
býti dle čeho nomen haběre ex re algů;
knihu n. librum inserthěre, v. „název“;
zvl. „tak nazvaný“ gut dicilur neb sppel
latur, guem dicímus neb dicunt; tak n.
fil. sofové philosopht guos dicunt; podo
bně: nazván gut appellalur, gui cogno
men (na př. just?) habet (habuit); 2) n.
se vocari, appellari, nomen mihi est; na
zývám se K. Cajus vocor, nomen Cajus
n. Cajo mšhi est.

názvosloví, verba, nomina; následkem no
vého n. propter novilalem nominum.

nazývati, v. „nazsati.“
našebrati, corrogare algď.
nažloutlý, sudffavus.
ne, adv. I) v odpovědi non; (důr.) minime,

minime veroj nullo modo, neguaguam ;
obyč. se však v lat. jako i čačto u nás
opakuje sloveso 5 non: máš to? ne ha
besne ? non habeo; přijde? ne num veniet?
non veniet; stojí-li po sápora protiva 0-'
tázky, vytýká se naše „ne“ v lat. zmo
vero neb eliam:; chová se tiše? ne, on
ještě více zuří num gutescit? imo eliam
magis saevit; uvl.: odpověděti, že ne ne
gare, (na prosbu) recusare, abnučre ; jeden
řekne ano, drohý ne člle affirmat, hic
negat; odpověděti ano neb ne auť etiam
out non responděre; II) co záporná čá
stice non; svl. 1) u adj. a adv. haud;
non; nedaleko hauďd procul (ab urbe);
ost. v. dotýčná slova dole; 2) u sloves
stává a) K naznačení zákaza a p. ze
s konj. a imperat.; nečiň to ne hoc fece
ris; noli id facčre; a ne neve; b) ve vě
tách tázacích: a) očekává-li se odpověď

— nebeský.

kladná »nonne: není pes vlku podobe:
canis nonne lupo stmilts* G) k naznačen
podivení non (neodpovídáš mně? non mih
respondes?) c) k vytknutí nevole klade
ge kouj. s uť neb boz uf, neb akk. s inf
s příklonným ne, v. Kos. $.414. 6; Svob
$. 19. příd. 1.; d) když však „ne“ zá.
porné moci míti nemá, vy.echává 88 1

„latině: jak mnoho marnosti neobsahuj:
věci lidské! guantum esť in rebus humants
inane ! e) vostatních případech naše „ne“
složeno ge slovesy, nestává li vlat. zvlášt
ního významu, záporem 0n Bevyjadřuje:
nevidím non video; v. dole; stojí-li v též
větě důrazný zápor: nikdo, žádný, nic
A p., tož předslovce „ne“ v lat. zvláště
se nevytýká: nevidím nikoho neminem
video; 3) u spojení s jinými částicemi:
a) ani ne —, n6— guidem: ani nemluvil
ne locutus guidem est; b) ne. tsk — jako
magis — guam, ipři čemž vlastnosti při
rovnané se zamění): ne tak moudrý, jako
výmluvný magis disertus, guam sapiens;
c) Le že by non guod, non guo 8 Konj.;
d) že ne a) ve větách předmětných ne:
spůsobil, že válka nebyla vypovězena ef
fecit, ne bellum indiceretur; B) ve větách
sousledných ul non: jest bohat, tak že si
ničeho více nepřeje dives est, uť nihil
desideret amplius; x) po slovesach obá
vání a nebezpečí vyznačujících uč; e) k
oznašení přání a podmínky: jen aby ne,
jea kdyby ne modo neb dummodo ne;
když ne, pak-li ne, ne-li nisi, si non;
(bez slovesa) st nunus; f) a ne negue
(nec), táhne-li se zápor k jedinému slovu
(el) non: bratr a ne já frater meus, non
ego; h) jest-li neb zda-li ne, (po slov.
„nevěděti, pochybovati“) an; i) neb ne:
a) po: „buď“ auť non; B) pr: „zda-li“
v dvojité otázce necne neb annon; k) byť
ne, třebas ne; položme že ne ne; ost. v.
Gramm.

neb, v. „nebo.“
nebe, a) vůbec coelum (pův. i tp.); pod ší

rým n. sub div9; do n. tn coelum; ad
astra; osublime; K n. očí pozdvihcouti
coelum suspicěre; do n., k n. vstupovati
sublimen abtre; do n. vstoupení abiřus
neb ascensio in coelum ; tp. do n. vyná
šeti koho summis lauďibus ejfferre algm;
do n. volající atrox, immanis, nefarius;
nebe na zemi míti summa felicitate uli ;
b) zvl. ——bůh, bozi deus; dii, supert;
pomoc 8 uebe aumlhum divinum.

nebedlivý, andiligens; negligene; — bezsta
rostný securus, socors; práce nebedlivá
opus curá carens; adv. negligenter.

nebeský, coelestis; n. posel nuncius coelestis ;
n. království coelum, tp. summa felicitas ;
n. obloha coelum; n. zjev visum coeleste,
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res coelestis; n. radost summa neb divtna
voluptas.

nebešťan, incola coeli.
nebetyčný, altissimue; adv. tn neb aď coe

lum.
nebězpečí, -čenství, periculum ; (důr.) diseri

men; býti v n. in periculo esse neb ver
sart; perichtart; něco jest v n. agitur
algd (na př. vita lua); n.. života neb
smrti mortis periculum, vitae discrimen ;
vitae periculum ; do neb v n, se dáti, jíti,
n. podstoupiti periculum adire, subire, pe
riculo se ojfferre; plný m. periculosus;
plenus periculi; infestus; v největší n.
přijíti, upadnooti ad extremum casum per
ductum esse; v u, uvésti koho algm in
periculum adduečre, creare periculum al
cut; n. přestáti defungi periculo; jest n.,
že .... periculumest,ne...

nebezpečný, vůbec periculosus; — nejistý,
pochybný dubius, anceps (n. postavení
res dubiae, též perticulum, důr. discri
men; v. „nebezpečí“ ; stav byl n, res erat
in periculo; nm.„případ casus anceps); —
zhoubný perniciosus; gravis (bellum); o
Imistnostech onsidiosus, infestus; n. válka
bellum grave neb infestum ; n. člověk homo
periculosus, perniciosus, capitalis; n. Časy
tempora pěriculosa, periculi plena, dubia,
v. shora; vésti vojsko cestami n. egerci
tum per insidiosa itinera ducěre; jsst n.,
v zině se plaviti periculose navigatur
hieme; adv. periculose (aegrotare).

neblahy, nešťastný tnfelix (též o věcech),
miser; 7—nebezpečný anceps, dubius; —
bídoý miser, afflictus; n. poměry res an
gustae, dubiae, afflictae, též difficultas;
n. zmatenost poměrů Urislisrerum pertur
balio.. ,

nebo, neb, cnj. a) příčivaša: nebo, nebsťf
nam, a před samobláskou namgue (počí
nají větu, která něčeho vysvětluje); entm,
a důr. etentm (ve větě, která něco odů
vodňuje); b) rozinčovací, a sice, je-li
rozdíl pojmů bytný auť, jindy vel, též
příklouné ve; nebo <= čili, jioak ačve
(seu); n. alespoň aut denigue; buď —
nebo auf — aut, vel — vel, sive — stve;
c) v otázce a) jednoduché enim (n. co
mníš.. .? gutd enim censes „2; 8)
dvojčlenné an; n. ne annon, v otázce
závislé necne.

nebohý, v. „ubohý.“
nebojovný, tmbellis; a bello alienus.
nebo li, v. „nebo“ b).
neboť, v. „nebo.“
nebožák, v. „ubožák.“
nebožtík, gut jam vilá excessil; mortuus.
něbrž, v. „nýbrž.“
nebýti, deesse, destderari, ot v. „pbýti.“
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nebytí, opiš slov. neb part. absens: ra n.
někoho dum algs abest; absente algo.

nebytelný, inhabitabilts.
nebytný, non aď rem ipsam pertinens; levis.
necelý, mperfectus ; tnchoalus,
necenný, v. „bezcenný“
necesta, locus invius.
necestný, 1nvius.
necitelnosť, tělesná čorpor, duševní durilia,

antmus durus, — otrlosť proti bolesti, žalu
animus impaliens; impatientia.

nocitelný, 1) 7m kdo necítí, a) tělesně sensu
carens; býti n. non sentire (algd); b) da
Ševně durus; cujus animus non facile mo
velur; ferreus; býti n. non mověri, non
tangi (re alg), durum esse (aď álgd); 2)
== 0o se cítiti nemůže guod senliri non
potest, guod sub sensus non cadil; adv,
(duševně) ďure n. duro antmo.

necky, alveus.
něco, v. „někdo.“
nectnosť, viťium.

nestný, infamis (o osobách i o věcech) ; — práv
občanských zbavený též intestabilis; —=
nečestný tnhonestus, důr. turpts; — špatný
improbus; n. huba 08 mpurissimum, ma
ledicentissimum, tp. o člověku homo ma
ledicus ; adv. per tgnomintam; turpiter.

necuda, homo impudens, impudicus.
necudnosť, co vlastnost tmpudentia, impudi

citia 3;— necudná ř.Č odscoenitas.
necudný, tmpudens; Z nesloudný tmpuďicus,

protervus; o řečech a p. obscoenus; adv,
impudenter ; parum caste.

neevičený, inexercitatus; TZ neučený
doctus.

nečas, a) ——špatné počasí tempestas turbu
lenta neb foedďa, atrox; mnohdy Aiems;
b) = nepravý Čas, ve rčení: v nečas
intempestive, aheno lempore.

nečasný, 4) o počasí turbulentus; pluvius;
b) Z v neprivý Čas dnlempeslivus;
předčasemimmaluruš; praematurus; adv,
intempestive; praematurs,

nečastý, rarus; v. „řidký.“
nečesť, dedecus; -— ztráta práv občanských

ignominia; infama.
nečestný, v. „nectný.“
nečetný, a) ——počtem malý exiguus; b) —

nesčislný innumerabilis,
nečilý, piger, tardus, lentus; adv.

lente.
nečiniti, v. „činiti“; nečiníme, c> máme č,

nos desumus (alcut ret).
nečinnost, (káravě) segnihia, ignavia; desi

dia, dnerha; languor; (mírněji) otčum;
gues (— odpočívání).

nečinný, (káravě) segni8, ignavus ; deses,
iners; (při jisté příležitosti) — tichý oti
osus, n. divákem býti ottosum spectatorem
esse; n. býti nihil agěre, při čem rei alcui

10“

tarde,
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se non immiscěre, re algá se abstiněre;
adv. segniter, ignave ; IZ pokojně guiete,
n. seděti guielum esse.

nečistota, 1) 7 Špinavost immunditia; 2) —
neřád, v. toto; 3) -— chlipnost tmpudi
citia; libidineas.

nečistý, 1) -— Špinavý mmundus; sordidus;
2) mravně: dmpurus i turpis; — chlipný
jmpudicus, incestus; adv. sorďide; tmpure,
obscoene:

nečitelný, difficilis ad legendum; gui legi
non potest; adv. parum clare.

nedaleko, adv. V. násl.
nedaleký, propinguus; adv. prope (ad) s akk.

neb ad s abl.; neb non magno tntervallo
ab .. .; haud procul ab alga re; též in
propinguo; n. býti propinguum neb prope
esse, (0 čase) adesse, appetěre, immíněre;
n. ležei prope neb čin vicíno esse neb
situm esse; n. státi esse in propinguo,
haud longe abesse.

nedati, 4) n. komu co n0n dare alcui algd;
interdicěre alcui re alga ; b) — nedovoliti:
nedati komu co dělati velare algm facěre
algd, interdicčre ne guis faciat algd; pro
hiběre algm a re algčá; n. komu utéci a
fuga algm prohiběre; nedají mně vetor
neb non mthi licet; nedal nikomu pří
stupu k... vetuitgugmguamadmiliiad..;
jindy jinými obraty: nedati na sobě mic
znáti disstmulare; nedá se tajiti, zapříti
non est negandum, infitiandum etc.; ost.
v. „dáti“

nedávný, novissimus; recens; obyč, však opiš
adv. nedávno non ita pridem; ——krátce
před tím proxime, nuper, brevi ante.

nedbalec, Romo negligena.
nedbalosť, negligentia; ——bezstarostnost so

cordia, incuria.
nedbalý, nedbanlivý, čeho negligens alcs ret

(na př. legis, amicoruni) ; vůbec 7—nečinný
dissolutus, lentus; ——bezstarostný securus,
80cor8; práce n. opus cura carens, opus
sine cura confectum; adv. negligenter; sine
cura.

nedbati, čeho, na něco negligěre algd, deesse
alcuž (na povinnost officio); non laborare
de re algu, non curare algd; contemněre
algd (na př. injuriam coeli) ; praetermit
těre algd; ost. v. „dbáti.“

neděle, * dies solis; ——týden hebdomas
(adts) ; septem dičs.

nedělitelný, individuus; gut diviďi non potest.
nedím, v. „díii.“
nedlouho, za n., n. na to drevt post, paulo

post; n. před tím brovi ante, paulo ante;
os$. v. „dlouhý.“

nedobytelnosť -tnosť, opiš adj. násl.
nedobytelný,-tný, inexpugnabilis.
nedočkavosť,festinatio; =—touha, v. toto.
nedohledný, čnjfinilus; imiireneds.

M

nečistota — nedosyta.

nedojipka, ve rčení: z nedojípky ex inspe
rato,

nedojíti, nedocházeti, v. „dojíti.“
nedokonalý, — nedokončený ?mperfectus ;

neúplný numeris suis non ubsolutus;
chybný viliosus, manňcus; adv, non per
fecte; vitiose.

nedokončený, v. předch.
nedomyslný, absurdus, v. „nešmyslný.“
nedopatření,peccalum; error; z n., nedopa

třením per errorem, též perperam.
nedopisování intermissio epistolarum.
nedopustiti, nedopouštěti, čeho prohiběre (algm

facěre algd); recusare (laborem).
nedorozumění, ——malý svár dissensio, disci

dium.
nerozvitý, gui non plane effloruit.
nedosáhlý, guoďd guis assegui non potest,
nedoslýchati, surdastrum esse,
nedoslýchavý, surdaster,
nedospělosť,aetas infirma; obecněji tmmalu

rilas (nezralosť).
nedospělý, a) co do let nondum sut juris

(suae potestatis); ——malý vůbec n0ndďdum
adultus, parvus; b) co do síly, důstojen
ství a p. tmpár (alcui).

nedostatečnost, infirmitas ; — skrovný počet
paucilas; n. zdraví valetudo infirma.

nedostatečný, neúplný mancus(n. schop
nosť lardius ingenium); ——chybný všti
osus; ——slabý debiha (corpue a p.); n.
k čemu non sufficiens; parum tdoneus;
býti n. non sufficčre; adv. non satis.

nedostatek, a) n. čeho, na čem, v čem pe
nurta, inopta (rei alcs); vznikající n. de
fectio; n. míti čeho, neb na čem deest mthi
alagd, carére re alga, (cititi) egére neb 2n
digěre re algá; n. peněz, neb v penězích
angustiae pecuniae, difficullas numaria,
míti difficultate numaria premi, de pe
cunia laborare; n. obilí čnopia frumenti
n. frumentarta ; difficultas annonae; zvl.
a) často se naše „n. čeho“ jediným slo
vem v lat. vyjadřoje: n. vzdělanosti n
humanitas; n. zbožnosti tmptetas; P) ne
dostatkem neb: následkem nedostatku, =n.
koho n. čeho čnopiá (argumentorum dů
vodů); nedostatkem, z v. času čempore
exclusus, umělce sine artifice; b) Z nouze
tnopia, egestas; n. trpěti in egeslate esse,
inopem esse; c) — chyba vilium.

nedostáti, ve rčení: n. slovu fidem frangěre
neb violare, slibu fidem fallčre, své po
vinnosti officcum praetermillěre, deserčre,
officio deesse, ab officio receděre neb dts
ceděre.

nedostávati se, nedostati se, deesse (času se
nedostává lempus deficit neb non suppelit,
k čemu aď algďd); — nemíti čeho carěre
re algá.

——
——ó

nedosyta, Řomo insatiabilis,



nedosytný — nechtíti.

nedosytný; insatiabilis; inexplebilis; n. býti
expleri non posse.

nedošlosť, -ý, v. nedospělost, -ý.
nedotknutelnost, sanctilaa.
nedotknutelný, inčactus; sanctus.
nedotknutý, znlactus ; integer.
nedoučený, semidoctus, mediocriter eruditus.
nedoučiti se, v. „doučiti.“
nedouk, homo semiďoctus neb mediocriter eru

ditus; homo rudis; idiota. M
nedověra, atd. v. „nedůvěra.“
nedozralý, v. „nezralý.“
nedržeti, tp. smlouvy n. čn fidenon maněre;

foedus rumpěre; slova n., V. „nedostáti“
ost. v. „pdržeti.“

neduh, morbus; tělesný n. vtlium corporta,
plícní morbus pulmonis; mn.míti, neda
hem nějakým se trápiti laborare ex re
algá.

nedůležitosť, opiš adj. násl.
nedůležitý, levis; lenuis, non ad rem ipsam

pertinena.
nedůslednost, inconstaniia (o osobě i o věci);

varielas (decretorum nálezův).
nedůsledný, o osobě ?ncon. %an8,sibi non con

stans; o věcech sibi rekgnans n. cho
vání, v. „nedůslednost“ ; adv. inconslan
ter; n. jednati sibi non constare,

nedůstojnosťf, opiš adj.
nedůtklivosť, -vý, v. „dráždivost -vý.“
nedůstojný, tndignus (8 abl.); n. zacházení

s kým zndignilas; adv. tnďigne; n. si po
čínati minučre suam dignitatem.

nedůvěra, d:ffidentia ; suspicio (podezření).
nedůvěřivý, diffidens; suspiciosus; stavěti se

n. diffidentiam simulare; adv. diffidenter;
suspiciose.

nedůvěřovati (se), komu diffiděre alcui; in
suepicione haběre algm ; non creděre, fidem
non haběre alcu?.

nedůvodný, v. „bezdůvodný.“
neduživec, homo minus validus.
neduživěti, infirma valetudine utt; aegrotare,

morbo diuturno laborare.
neduživost, infirma valetudo ; aegrotatio, im

becillitas.

neduživý, čenut neb minus commoda valetu
dine ulens; invalidus, imbecillus; aeger
(corpus).

nehet, unguis.
nehoda, 1) — nemilý případ casus adver

8us; TZ nezdaření se, neštěstí incommo
dum, důr. malum, calamitas; — úhona
ofjensio; 7—věc protivná acerbitas; v pl.
vůbec res aďversae; n. vzíti, utrpěti cala
mitatem accipěre; 2) Z nepohoda, nečas,
v. tato.

nehodnosť, indignitas.
nehodný, tndignus, čeho algá re neb (větou

vztažnou) gui s konj.; zahynouti spůso
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bem bolestným a m. cum acerbitale el
indignitate perire; adv, (ndignej tmme
rito.

neholený, intonsuas.
nehoněný, v čem, tp. non versalus in re

alga; peregrinus neb hospes in re alga.
nehorázný, agrestis, (důr.) immanis; ingens,

vehemens; adv. vehementer, valde.
nehospodář, gui rem familiarem negligit.
nehrubý, modicus; adv. haud dla, non ita;

mediocriter; haud satis; parum; non ad
modum; n. daleko non ita longe; n. v9
liký haud ita magnus; n. četně, u. mnoho
jich haud dla multi; n. čestně parum
honeste,

nehybný, v. „nepohyblivý.“
nechati, nechávati, a) = nebrániti, dopustiti

siněre (ut algd fiat), pati (algd fiert), per
mittěre alcui algd neb ut faciat algd; nD.
koho jíti patt tre algm; zvl. a) imperat.:
nech, nechť; nech ať fac uť neb imperat.
aneb pouhý konj.: ten nechť ví le sctat;
nechť čeká exspectato; nechť tomu jakoliv
guicguid est, ulul est, utcungue res se ha
bet; v. těž „at“ ; podobně záporně: „ne
nech“ s inf. cave (ne) s konj. (nenech si
od něho namluviti cave, ne tibi tlle per
suadeat); B) často „nechati“ 8 inf. vyráží
se jedním slovem: n. uplynouti tnterpo
něre (aliguoť dies), podobně: n. se po
hnouti moveri, strhnouti eapi, rapi; V.
„dáti“; b) n. čeho (— nečiniti, upustiti
od čeho) omittěre, mittěre algd; desistěre
a neb de re alga; neb inf.: nechme toho
relinguamus, mittamus haec; nech mne
sine me; n. války receděre ab armis; n.
proseb desistěre neb miltěre rogare; po
dobně: m. ležeti non tollčre, suo loco re
lingučre algd, státi tmmotum pati neb non
mověre algd; n. koho v čem = opustiti
koho ďeslilučre, derelingučre algm, deesse
alcui; ost. v. „zanechati“; c) n. čeho —
zůstaviti relingučre, (nečestně) deserčre
algd; n. něco (aby zbylo) religuum facčre
algd; ze jmění něčího nic nenechati nehěl
religut facěre de bonis alcs; mn.život
(v boji) caděre (proelho, bello); při pokoji
nD.koho non lacessěre algm; d) n. sobě
něco 8ibi rehngučre, excipěre algd; n.
komu o> neb čeho conceděre alcui algd,
77 přenechati relingučre, dare, traděra
alcut algd; zvl. n komu co na vůli per
mittěre algd arbitrio ales (neb jen alcut).

nechtě, v. násl.
nechtíti, nolle; důr. Z opovrci čím sperněre,

aspernari, rejicěre, repudiare algd; ne
chtěl bych raději živ býti než... . polius
desinam vivěre, guam.ete.; n.uznati nad
vládu tmperium detrectare; n. koho zač
recusare algm (contubernalem za druba);
zvl, transgr. nechtě conira voluntalem
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(ales); učinil to n. tnvilus fecit; ost. v.
„chtíti,“

nechuf, a) nechtění taedtium; fastidium;
— liknavosť pigritia; (důr.) n. k čemu
odium ret ales, animus a realga alieňnus;
zvl. n. k jídlu fastidinm cibi, nausea ;
s nechutí čnvilus, animo tnvito ; s velikou
n. dnvilisstmus, též cum multa indignitate
(— s velikou nevolí); n. k službě vojen
ské čaedtum milhtae; n. k čemu míti, v.
„nechutiti si“; b) n. ke komu (— veláska):
n. ke komu míti animo esse ab algo ali
eno, odisse neb odi0 haběre algm.

nechutiti si, něco, nechutí se mi co, fasti
dire algd, res est mihi fastidio neb %ae
dio ; taeďdium rei alcs me capiť neb taedet
me rei ales; abhorrěre a re alga.

nechutnosf, ——nechuť, v. teto; — bez chuti
"8apor nullus.

néchutný, sine sapore; to jest n. ejus ret
sapor nullus est.

nechvalný, tmprobabilis; v. však „chvalný.“
nějaký, aligu?s, po zájm. vztažných a po at,

nisi, ne, num pouze guis, při důrazu však,
— skutečně p., zůstává i tu aliguis, ali
guid; n. dvacet dnů aliguos viginti dies ;
z n. vášně aligua permolione menlis; v.
„jakýs“ ; v pl. r- někteří non nulli; adv.
něj+k, -o, aliguo modo; ullo modo, ullá
ratione;. těž: nescio, guomodo neb guo
pacto.

nejapnost, dnactlia ; tněplia; v. násl.
nejapný, <- neobrabaný tneptus; inhabilis;

rusticus ; nevědomý vmperitus, rudis;
inscilus ; adv. inscile; imperile.

nejasnost, obscuritas (pův. i tp.).
nejasný, tp. obscurus; ambiguus (7—dvoj

smyslný); n. pro sluch a zrak non cla
rus; Oořeči a písmu tmpeditus; difficilis
(guaestio, res a p.) adv. obscure; nomsalis
olare; perplexe.

nejeden, v. „mnohý.“
nejen, -om, adv. nejen — ale i (také) non

modo (tantum, solum) — sed eliam; při
důra-ném stupňování druhého členu non
modo ete. — sed; 2) nejen ne — nýbrž
ani non modo (solum) non — sed ne —
guidem, (a stojí li výrok společný v dru
hém č'enu) non modo — sed ne — gut
dem; 3) nejen ne — nýbrž negue — eť.

nejistota, a) IZ věc nejistá res incerta neb
dubia; v n. zůstati tn incerlo relingut;
b) ——vlastnosť, stav toho, který neví na
čem jest dubitatio; animus incertus ; býti
v n. dubitare, haesitare, in dubio esse,
animo suspenso esse; vyt:hnouti koho z n.
dubitationem tollěre alcui.

nejistý, 1) pass. a) -= o čem jistoty neni
incertus, dubtius; ambiguua; nejisto jest
incertum est, non constat; va nejisto 86
plaviti tncerto cursu navigare; b) — ne

nechuť — několik,

bezpečný tnfestus (iter); ©) I— nespole
hlivý infidus (amicus) ; fidei dubiae; 2)
akt. — kdo jistoty o čem nemá ?ncertus,
dubius; býti n, haesitare, dubitare; adv.
dubie, ambigue.

nejměně, adv. eo superl. v.
aspoň, v. toto.

nejmenovaný, cujus nomen non exstat.
nejspíš, adv. ut mea fert opinio; probabiliter,

stne dubio; — snad hauď scio an; v.
Gramm.

někady, v. „někudy.“
nekalý, malue, tmprobus ; neguam; adv. male,
někam, adv. aligun; usguam, guoguam ;

kdyby n. si guo (v. „nějaký“); někam
jinam alio; in altum locum, in aliam ur
bem a p.

nekáranost, asi disciplina nulla; © vojínech
immodestia.

nekáraný, nullď disciplind assuefactus; ef
frenatus (bezuzdný); dtssolutus (lehkomy
slný).

nekáreň, v. „nekáranost.“
někde, adv. alicubi; usguam; kdyby n, at

„cubi; aby n. ne necubi.
někdejší prtstinus; neb větou gut olim, guon

dam, anlea erat a p.; n. Štěstí prislina
foršuna; těž adv. olim, guondam, antea
(Cajus,. n. přítel Filippa Cajus, olim ami
cus Philippi).

někdo, něco aliguis, aliguid, guis, gutd v.
„nějaký“ ; gutsptiam,gutdptam; gutsguam,
gudguam (zvl. ve větách záporných);
gudam, guaedam, guoddam; (jaksi opo
vržlivě) nescto gu?s, nescio guid; řekne n.
dicet aliguis, dirxerit gutspiam neb gui3;
víš něco nového numaguiďdnovi audisti?
zvl. něco a) 7m mnohé nonnihil (mám ti
něco říci habeo guod tibi dicam; něco
dáti na kobo magni facčre algm); B) —
n. málo paulum; paululum, aliguantum
(trochu); (někdy slovem zdrobňovacím :
n rolí agellus, n. peněz numulorum algd);
u kompar. paulo (n. větší paulo major);
aliguanto ; mnohdy zvláště nevyjadřuje
se: T. žil něco svobodněji Themtstocles
lbertus vivebal.

někdy, adv. a) — časem (vůbec) aliguando,
interdum ; nonnunguam ; b) o minulosti —
před časy, jednou aliguando, olim; guon
dam; c) o budoucnosti, = n. potom olim;
ahguando.

neklamný, o osobách cerčus ; o věcech explo
ralus.

neklidný, v. „nepokojný.“
několik, nonnulli; aliguoť ; více complu

res; n. dní aliguoť neb complures dies;
n. málo, jen n. pauci; n, a dvacet am
plius viginti neb vtginti ampliua; před
zájm. vztažným se často vynechává: po

„malý“; =



několikerý — nemocný.

slal několik, kteří cestu měli ohledati
mísit, gui tter explorarent.

několikerý, plures; non unius generts,
několikrát, adv. aliguolies.
nekonečnosť, infinitas,
nekonečný, infimitus; fine curens; — věčný

sempiternus, perpetuus; neštěstí jest n.
miseriae nullus finis est; do nekonečna =
adv. nekonečně sine fine; mírum guan
lum; in immensum.

nektar, neclar.
některak, adv. aliguo modo; ullo modo, ulla

ratione.
některý, aliguia; v pl. též guiďam, nonnulli;

aliguot; n. z dvou alčeruler; někteří —
jiní neb někteří alit — ali, guidam —
alii, pars -—pars; n. tam — jiní jinam
ali alo; n. tak — j. jinak alii aliter;
na n. místech — na jiných alibi — alibi;
před zájmenem vztažným nepřekládá se(vyslalněkteré,aby..| mts?ř,gutetc.);
podobně: n. vypravují, že . sunt gu
tradant s akk. a inf.; po n. čase post
aliguod temporis spattum; před n. letem
ante aliguol annos; po u. hodině aliguot
post horas; n. času, v. „někdy.“

někudy, adv alicubi; n. jinudy per alum
guendam locum; od někud alicunde; aby
ne od n. necunde; kdyby od m. stcunde.

nelad, perturbalto, confusto (ret ales): ordo
turbatus; vwn. ležeti pesturbalum esse;
v n. uvésti perturbare, miscěre algd.

neladný, tp. discrepans; Z nepořádný nor
dinalus; confusus, incompostilus; adv. sine
ordtne; confuse, tncomposile; v. těž „lad.“

neláska, ve rčení: v n. býti u koho dnvisum
esse alcut; v. též „nechuť“

nolaskavost, tnhumanitas ; n. dětí k rodičům
A p. impietas.

nelaskavý, tnhumanus, durus; (k rodičům,
dětem a p.) tmpiua; adv. tnhumane, dure;
impie.

ne-li, v. „ne.“
nelíbiti se, komu displicěre alcui; improbart

ab algo.
nolibosť, čaeďium ; nevole indignatio ; —

nechuť, v.toto; mám n.nad čím ojffendor
algá re; n. miti, nésti ke komu onfensum
esse tn algm; mn.vzíti ke komu dncurrčre
in odtum alcs (změněním podmětu 7- v ne
libosť přijíti u koho) ; n. působiti displi
cěre, improbart.

nelibý, tnjucundus, ingratus ; adv. tnjucunde.
nolíčený, pův. non Jfucalus; tp. sincerus;

verus; candidus; adv. stncere ; Vere,
nelidskosť,znhumanitas; crudeltas.
nelidský, -— nepřívětivý tnsoctabilis; inhu

manus; — ukrutný /ferus, saevus; cru
delisj adv. inhumane ; saeve, crudeliter.

nelitostivosť,anim: duriha; itnhumanitas,
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nelítostivý, čmmisericors; tnhumanus, durus;
adv. stne misericordia ; tnhumane, dure.

nelze, fiert non potest; n. mi uvěřiti creděre
non possum; a me impelrare non possum
ut credam; n. mu ab e0 effici non potest;
ost. v. „'z .“

nemajetnosť, inopia.
nemajetný, 2nope. ,
nemalý, no% parvus, non exiguus; TZ ne

snadný di/ficilis; ost. v. „malý.“
Němec, Germanus.
němectví, co mrav mos germanicus, co pů

vod origo germanica.
německý, germanicus; adv. germanice; ger

manico more neb modo.
nemeškati, — nečekati non erspectare; n.

něco učiniti, na př. n. přijíti non ďdubi
fare lransire; transgr. nemeškaje = bc%
meškání, v. „meškáni“; ost. v, meškati,

nemilosrdný, v. „nelítostivý.“
nemilosť, odium, ojfensio; animus altenus ;

v n. přijíti, upadnouti u koho tn oďium
ventre aleut; tncurrěre. tn odium ales, ex
magna graliď et favore in invidiamalcs
venire; v n. býti u koho tn ojfensa esse
apud algm neb zaměněním podmětu tnfen
sum esse in algm (= nevražiti na koho);
dáti se na milosť i na n. v. „milosťt.“

nemilostivosť, inclementia, ost. v. „milosti
vost.“

nemilostivý, čnelemene, immilie; Z rozhně
vaný ojffensus, iratus (alcui); adv. anímo
irato neb ojjenao.

nemilý, tngratus, injucundus; adv. injucunde;
n. přivítsti koho mele excipěre algm.

nemírnosť, dntemperanlia, immoderatio, v.
násl.

nemirný, a) o osobách tniemperane; incon
tinens, immodestus; Ď) © věcech tmmode
ralus, tmmoďicus; adv. intemperantler; im
moderate, tmmodice; ejfuse.

nemístnost, opiš adj. násl.
nemístný, 7m nepřihodný minus commoďus

7 nepříslušný alienus (ab algá re); ab
surdus, tnep'us; u. býti locum non haběre;
nihil loci est; (a re) altenum esse,

nemiti, v. „míti.“
nemluvně, čnfans.
nemluvnosť, tnopia verborum.
nemluvný, čnops verborum.
nemoc, vůbec morbus (n. tělesná) ; zvl. lues,

pestilentia (Z mor); n. nakažlivá conta
gi0; u. duševná aegriftudo; upadnouti do
n., V n. in morbum inciděre; morbo cor
ripi; vn. ležeti aegrum esse (morboalgo),
laborare (re, a re); n. zahnati, zapuditi,
n. 8e zhostiti moórbumdepellěre.

nemocnice, valetudinarium.
nemocný, nemocen, a) zz slabý tnfirmus, in

validus, imbecillus; b) — stonavý aeger
(nač re alga); aegrotus ; býti n. aegrolare,
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morbo confiictari neb implicilum esse; la
borare, minus valěre ; nač aegrum esse neb
laborare re neb a re (na bolest střevní
ex intestinis laborare) ; těžce n. býti vehe
menter aegrolare; na smrť n, morbo gravi
ajfeclus, býti morbo exiliali aegrotare.

mBemosf,-ota, 08 mulum,
nemotornost, rusiicitas; inscitia.
nemotorný, tělem vasťus, informis; duchrm

a spůsoby zneplua; agrestis, Tuslicus; in
scitus, rudis; o řeči pingui ; adv. vaste;
rustice; inscite.

nemoudrosť, stultilia; (důr.) dementia, amen
ta.

nemoudrý, slultus, fatuus, ins?piens; (důr.)
demens, amens; n. býti desžpěre; adv.
stulte, instpienter; dementer.

nemovitý, n. věci, jmění fundi.
nemožnost, opiš slov. násl.
nemožný, gut jiert non potest; n. učiniti něco

adiměre (omnem recusationem) ; ost. v.
„možný.“

nemrav, v. násl.
nemravnosť, a) špatné mravy turpitudo mo

rum, perversilas; — zkaženost mravní
mores corrupti neb perdili; nihil sancti;
mírněji rusticitas; b) Z nemrav, nemravný
čin viltum;
parum verecundij rusticitas ; mírněji —
nespůsob licenlia.

nemravný, 4) 7—nectnostný čurpts, tnhone
stus; b) ——nezdvořilý malé moratus; n.
býti (o dětech) male parěre; adv. turpiter.

nemužný, v. „mužný.“
němý, mutus; voce carens (n. tvář bestia

muta neb bruta); tp. — mlčící ťacitus;
adv. tacite; silentio.

nenabytelný, gui reparari, sarcsri, restilui
neguit ; býti n. non posse reparari ete.

nenadálý, tnopinalus, nec opinatus ; 7 mimo
naději stalý inaperalus ; n. smrť mors su
bita, repenlina; adv. praeler exspectali
onem; ex inopinato, neb ex necopinato,
ex insperato, (ex neb de) improviso; su
bito, repente v. „náhle“; mn.koho zastíh
nouti, přepadnouti algm inopinantem de
prehenděre, oppriměre; dostane se mi čeho
n. tnsperanii mihů algd aceidiť.

nenadání, ve rčení: z n., ——nenadále, v.
předch.

nenáhlý, v. „povlovný“ ; z n., po n. = po
vlovně, v. toto.

nenahraditelný, v. „nenabytelný.“
nenáležitý, komu == nehodný koho parum

dignus n. non dignus personě ales; ost.
v. „náležitý.“

nenapravitelný, čneanabilis; perditus;
corrigi neb emendart non potest.

nenasytný, insaliabils; inexzplebilie; býti m.
expleri non posse.

nenáviděti, koho, co odďžese, odio prosegui

gut

nedůstojné chování mores

němosť — neobyčejný.

algm; měihialgs odio est; infensum esse
in algm; (důr.) odio flagrare in algm;
gvl. part. nenáviděn odiosus, invidiae ple
nus, invidiosus, Od koho invisus, tngratus
alcui; býti n. esse alcut odio, nebýti, též
odii nihil haběre.

nenávist, odium ; n. lidí odium hominum ;
z n. ke komu odto alcs adductus, incen
sus; n. něčí získati u koho, v n. přijíti,
vjíti venire in odium alcs; odtum alcs
suscipěre; býti v n. u koho esse alcui
odto; v n. míti koho n. míti ke komu,
V. „nenáviděti“; v n. koho vzíti, n. vzíti
ke komu odtum in algm concipéěre; v m.
uvésti, přivésti koho vocare, adducčre algm
in odtum neb invidiam, tnvidiam alcui
conflare neb concilare, u koho algm invt
sum redděre alcui; vzbuditi n. něčí odtum
aics excilare.

nenávistivý, infensus; iniguus; animo int
mico.

nenechati, čeho, v. „nechati.“
nenucenosť, -= volnost libertas; 7—přiroze

nost simplicilas; facilitae,
nenucený, volný non coactus, voluntartus ;

— přirozený stmplex; naturalis ; adv. sua
sponte; stmpliciter.

neobdělaný o poli tncultuas.
neobeznámený, 8 čím čgnarus rei. alca.
neobezřelosť, tmprudentia.
neobezřelý, čmprovidus, incautus; adv. im

provide, incaute.
neoblomitelnosť, neoblomnosť, conslantia.
neoblomitelaý, neoblomný, firmus, constans;

vůle n. constanlia.
neobmeškati, ničeho něhil sibi religui facčre;

ost. v. „obmeškati.“
neobmezenosť, opiš adj. násl.
neobmezený, infinifus; n moc summa pole

stas, summum tmperum; omnium rerum
Jjus algue auctorilas; o. pán penes guem
est summa potestas; gui omnia potest; do
minus; adv. n. panovati unum omnia pos86;
summum imperium teněre.

neobojetnost, neutrius partis studium.
neobojetný, neulrtus partlis sludiosus; me

dius; n. býti neutrius partis esse; neutram
partem segui.

neobratnost, nscitia.
neobratný, inhabilis; inscitus; v. „nej*pný“;

adv. inscile.
neobyčejnost, insolentia; novitas.
neobyčejný, insolitus, inusitalus ; tnsuelus ;

(důr.) rarus, ——obzvláštní singularis; ex
cellens (n. chvála laus excellens); msrifi
cus; Z podivný mírus, insignis ; IZ nový
novus; n. věc též monstrum; adv. inusi
tale; praeter consuetudinem (u adj. a adv.
solito sekompar.: n. veliký solilo major;
n. kompar. adj., v. Kos. gr. $. 702); —
podivně mirum in moďdum.



neobývaný —

neobývaný, deserlus; vaslua.
neobyvatelný, tnhabitabilis.
neocenitelný, inaestimabilis; eximius, prae

stana.
neočekávaný, tnexspectatus ; inopinatus; 7

mimo naději tnsperatus; adv. praeter 6w
spectalionem neb opintionem; V. „nena
dálý.“

neodbytnosť, mportunitas, molestia.
neodbytný, tmportunus, molestus.
neoddati, neodevzdati, si nic, někomu nic =

roveň býti; v. „rovný.“
neodhodlanosť, dubitatio ; animus incertus.
neodhodlaný, dubtus; incertus; býti n. dubi

tare, fluctuare ; adv. dubitanter.
neodkladný, gu%difert non poťest; věc jest

n. res moram non habet; adv. v. „ihned“
neodlučný, gui separari, disjungi non potest,
neodolatelný, cui nulla vi resisti potesť ; in

victus.
neodpisování, opiš slovesem „odepsati“ ; též

stlentium.
neodpustitelný, gu? nihil excusationis habet.
neodvislost, libertas; liberum arbitrium.
neodvislý, vůbec nemíní obnowius, non ex

alus arbitrio pemdens (n. býti suo arbi
trio vivěre); v ohledu polit. liber; suž:
Juris, nullus imperio subjectus; býti n.
in libertate esse, nullius imperio parěre;
učiniti koho n. dn Ubertatem vindicare
a'gm; adv. suo arbitrio; libere.

neodvolatelný, úrrevocabilis ; adv. in perpe
buum.

neohebnosť, 7igor.
neohebný, rigidus.
neohrabanost, rusticitas ; tnertia.
neohrabaný, tělem vastus, informis; duchem

a spůsoby agrestis, rusticus ; iners; V. „ne
japný“ ; adv. vaste, rustice.

neohroženosť, ančmus tmpaviďdus neb fortis.
neohrožený, ompavidus; fortis; adv. impa

vide; anuimoforti.
neolidněný, deserlus; vacuus ocoursu homt

num.
neomylnosť, fides certa.
neomylný, o osobách gui errare non potest;

certus; © vecech exploralus; verisstmus
(auctoritas výrok); n. pravda summa ve
ritas ; adv. certe; haud dubie,

neopatrnost, a) co vlastnost ?mprudentlia;
důr. temeritas; z n. per imprudentiam,
temere, gncaule; b) — neopatrný čin, n.
řeč imprudenter neb temere factum, dictum.

neopatrný, tmprovidus, tncautus; tmprudens;
(důr.) temerarius; adv. improvide, incaute.

neopeřeny, tmplumas.
neopevněný, mmunifus.
neozbrojený, inermis.
nepamatování, nač odlivio ret ales.
nepaměť, a) — zapomenutí odl'vio, v. toto;

b) zvl. ve rčení: od n. lidské post homi
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num memoriam, inde ab anliguisstmia tem
poribus.

nepamětlivý, — kdo lebce zapomene odblivi
osus; n. něčeho čmmemor rei ales.

nepamětlivosť, oblivio.
nepamětný, od n. časův, v. „nepaměť.“
nepatrnosťf, levitas, tenuitas; — nizkosť zvl.

rodu a p. humilitas.
nepatrný, levis, lenuis; (za n. míti něco, též

levi momenle aestimare algd); — malý
exiguus, parvus (n. čásť pauci), parvulus;
— slabý znfirmus; 5 neznamenitý, nízký
humalis, obscursus; ——bezcenný vilts, nul
Kus pretii; jakkoliv n. guantuscungue, gua
hscungue; tak n. tantulus; n. člověk homo
mediocris; n. věci res mtnutae; adv. le
viter.

nepečlivost, negligentia; ——bezstarostnosf,
v. toto.

nepečlivý, negligens; adv. negligenter,
neplatný, irriftus; -Z marný vanus, inants;

nullus; učiniti něco n. trritum facěře algd,
závětí testamentum rescinděre, zákon legem
evertěre.

neplecha,= rozpustilosť petulantia ; — hřmot
tumultus, turbae; tropiti n. turbas facěre;
ost. v. „nešvár.“

neplodnost, sčerilitas.
neplodný, sterilis; infecundug,
nepoctivosť, čnfamia; vmprovitas, perfidia,

v. násl.
nepoctivý. — nectný tnfamis; — špatný zm

probus, malus; 7—podvodný fraudulentus,
perfidus; adv. improbe ; perfide.

nepočasí, v. „nečas.“nepočestnost,| čurpitudo;
násl.

nepočestný, m nemravný furpis; — nezdvo
říilý inurbanus; rusticus ; IZ nepoctivý, v.
toto; adv. turpiter; tnurbane.

nepodkupný, gui pecunia corrumpi non po
lest ; wmteger,incorruplus.

nepodminečný, nullis condicitombus astrictus ;
adv. sine ulla exceptione.

nepodobnosť, disstmilitudo ; k pravdě n. res
improbabilis n. difficilis ad credendum.

nepodobný,disstmilis (ales neb alcui); dispar;
k víře n. tnoredibilis, omnem fidem supe-*
rans; k pravdě n. non verisimilis, non
probadilis; difficiis ad credendum; adv.
dissimiliter.

nepodstatnost, opiš. adj. násl.
nepodstatný, levis, non ad rem ipsam perti

nens; ——lichý vanus, incertus, v. „lichý.“
nepodvržený, verus.
nepohnutý, zmmotus; defizus; adv. v úsloví:

státi n. defixum stare; non moveri; oči
n. upříti na koho oculos in algo defigěre.

nepohnutelný, nepohyblivý, mmobdbilis; immo
čus, stabilis; n. zůstati non moveri; de
Jixum stare.

10**

onurbanitas ; v.
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nepohoda, v. „nečas.“
nepohodlí,nepohodlnosťoncommoďilas; = něco

nepříležitého, nepříjemného zneommoďum,
molestia.

nepohodlný, fucommoďua; molestus; Z ne
příznivý čdniguus; adv. tncommode; mo
leste.

nepohodnouti se, S kým oč certamen haběre;
contenděre cum algo de re algá,

nepochybnosť, opiš adj. násl.
nepochybný, non dubius; exploratus, cerlus;

věc jest n. res nihil dubitationis habet;
jakoby vítězství již bylo n. veluť explo
rala victoriá; adv. stne dubio, haud du
bie; často: 'verisimile est 8 akk. a inf.
(n. to řekl veristmile est, illum hoc dixisse),
též videri, non dubito guin, vereor ne (m.
již zemřel jam morluus esse videtur, nom
dubito guin mortuus sit, vereor ne mor
tuus st), jindy slovesy credo, opinor (u.
jste slyšeli již vos jam auďivisse credo
neb optnoř).

nepokoj, a) zz hřmot čurbae, tumultus; n.
činiti čurbas facčre; zvl. v ohledu polit.:
= rozbroj molus, tumultus; == novoty res
novae, seditio; turbae; nepokoje působiti
res novas moliri, novis rebus studěre; b)
n. duševní animi molus, perturbalio ; sol
leitudo.

nepokojiti se, v. „kormoutiti, znepokojovati
se.“

nepokojný, a) o nepokoji vnějším i duševním
inguetus; turbulentus (homo, concio, an
nus); tumultuans (legio) ; turbidus (motus,
tempus, tempestas); moře n. mare com
motum, turbidum, (co stálá vlastnosť) mare
procellosum ; noc n. noď insomnis ; n. ži
vot vita turbulenta, (následkem stálého
zaměstnání) vila occupatisstma; zvl. o
člověku, v ohleda polit. novarum rerum
studiosus ; seditiosus; b) ——úzkostlivý
anxtus, sollhicitus, trepidus; adv. turbu
lente ; tumultuose; trepide.

nepoměrnosť, opiš slov. násl.
nepoměrný,justo major neb minor; adv. ni

měum,nimis; trest nanepatrný přestupek
n. veliký poena major guam pro peccati
levitate.

nepopíratelnosť, opiš adj. násl.
nepopíratelný, gut tmpugnari non potest; cer

Čus.
nepoplatnosf, čmmunitas.
nepoplatný, tmmun?3.
neporouchaný, ollaesus; v. též „nsporušený.“
neporušenosť, integritas.
neporušený, tnvtolatus (homo, templum); in

teger (fides, signum) ; inoolumis, salvus;
zvl. penězi n. tncorruplus, integer; adv.
integre ; incorrupte.

neporušitelnost, sancttitas.
neporušitelný, invtolabilis, — svatý sanctus;

nepohoda — nepravosť.

sacrosanctus (toto zvl. o tribunech, po
slancích a p.); incorruplus, inviolatus ;
adv. sancle.

nepořádek, zmatek, perturbatio, confus1o (rež
alcs); ordo turbatus; (v n. jdoucí čnoom
positus; v n. přijíti, v n. býti perturbart;
v n. přivésti furbare neb perturbare, mis
cére algd); pl, v ohledu polit. turdae;
seditiones, tumultus ; V. „nepokoj.“

nepořádný, a) o věcech čnordinatus; confu
sus, incompositus; n. život vila dissolula;
n. tlupa čurba incondila; manus tumul
tuaria; n. voj na pochodu agmen incom
positum; b) o osobách ordinem non ser
vans; negligens ; (vzhledem k živobyti)
dissolutus ; (v jídle a pití) inčemperans;
adv. sine ordine; incomposite, incondite,
confuse; negligenter, dissolule.

nepořízený, ve rčení: 8 nepořízenou (n. př.
odejíti a p.) re tnfecta, irrito incepto (di8
ceděre etc).

neposlušnost, zvl.
důr. contumacia.

neposlušný, dicto non audiens; male parens,
immodestus; conlumax, v. předch. adv. non
obedienter.

o vojínech zmmodesta ;

nepoškvrněný, incontaminatus; purus, vinou,
krví castus a culpa, a eruorej adv. pure,caste.

nepotřebný, a) čeho upotřebiti nelze tnulilis
(k čemu alcui rei, ad algd); nullius usus;
n. člověk homo ad nullam rem utilis; b)
— zbytečný non necessarius; supervaca
neus; adv. inutiliter; praečer necessitatem,

nepovážlivosť, -ý, v. „nerozvážlivosť, -ý.“
nepovědomosť, ignoraůio.
nepovědomý, ignotus; komu jest n, gu?s tgno

rat? jest mně n. nescio, fugit, falliť me,
není non me fugit, praeterit, fallit,

nepoznání, ve rčení: (až) k n. se změniti tla
mutari, ut agnosci-non possis; plane alt
um fieri.

nepozornost, antmus non allentus,
nepozorný, non atlentus; altud agens; adv.

non altente.
nepožitečný, difficilis ad concoguendum.
nepoživatelný, ad vescenďdumnon aptus.
nepravda, -divosť, co vlastnosť vaničas; €©o

věc —: lež mendacium; — faleš falsum;
často adj.: nablížel n. věci rem falsam
neb vanam esse intelligebalt.

nepravidelnost, opiš adj. násl.
nepravidelný, ——bez pravidla lege solutus n.

caren8; TZ měnicí se inconstans; -Z ne
pořádný inconditus, incompositus; n. život
vita dissoluta; adv. sine lege; nom con
stanter ; dissolute.

nepravdivosť,v. „nepravda, “
nepravdivý, v. „nepravý“ b).
nepravost, a) ——nešlechetnost vittum; (Z



nepravý — nepřítomnost.

nešlechetný skutek) fagilium; b) — ne
pravda, v. toto,

nepravý,a) —= proti právu injuriosus, inju
stus; ——zlý pravus; b) — lživý falsus,
vanus; IZ podvržený adulterinus ; adv.
injuriose, injuste; falso, vanej perpéram
(tnterpretart).

neprodleně, adv. staťtim;
non interpostiď,

neproměnný, immutabils; conslans, fivus;
n. býti mulari non posse; adv. constanter.

nepromokavý, aguam neb humorem non trans
miltens; guod non recipit in se humorem.

neproniknutelný, impenetrabilis,
neprostředný, v. „bezprostředný.“

„neprozřetelnost, a) co vlastnost tmprudenta,
důr. temeritas; « n. per tmprudentiam ;
temere; b) co jednotlivý úkaz emprudenter
neb temere factum, dictum.

neprozřetelný, úmprovidus; incautus, impru
dens; důr. temerarius ; = přenáhlenýprae
properus; n. jednání, v. předch.; adv.
improvide, tncaute; praepropere.

neprůhledný, non pelluciďus.
nepřátelský, a) o poměru soukromém, tedy

zvl. vzhledem k smýšlení Znimicus; 7—
rozhořčený infensus, 7— nepřáteisky se
jevící, jednající 2nfestus; hostilis; n. smý
šlení animus infestus, tnimicus, hostilis;
infensus animus algue inimicus; vše jest
smýšlení nepřátelského omnia hostila
sunt; n. smýšlení býti ke komu v. adv.;
b) nepříteli válčícímu patřící, gen. o
stium (na př. castra, terra, cadavéra a p.,
— nepřátel); vzhledem k smýšlení a je
dnání hosťilis (terra, regio, odium); adv.
a) dnimice, infense, infeste, hostiliter; n.
smýšleti tnfenso anímo esse in algm, ni
micum esse alcui; b) hostililer, infeste,
dnimice; n. jednati hostiliter facěre, hostů
ha agěre, proti komu, též znsegut algm.

nepřátelství, a) soukromé, «) skutkem i smý
šlením dnimicitae; simultas; — hněv dra,
— zášť odium, vůbec animus infestus et
injensus, v. „nepřátelské“ smýšlení; v n.
býti esse in simultale cum algo, inimicitias
gerěre neb haběre cum algo; n. udělati,
spůsob:ti, mezi kým odium alcs in algm
concitare; v n. vejíti inimicitias suscipěre
cum algo; n. mozi sebou mají, v n. spolu
žijí sunt neb intercedunt inimicitae inter
608; B) smýšlením antmus tnimicus, in
fensus; b) ve vojně, obyč. pl. hostiha
(ium); n. započala bellum geri coeplum
est; n. odložiti ab arms receděre.

nepřáti, komu čnviděre aleui, důr. aversum
neb alienatum esse ab algo; n, komu jeho
štěstí znvidere felicitati ales; V. „záviděti.“

nepředloženosť, ný, v. „neprozřetelnosť, -ý.“
nepředpojatosťt,animus aeguus, liber.
nepředpojatý, aeguus, liber.

sine mora; mord
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nepředvidaný, improvisus ; adv. ex. improviso,
v. též „nenadálý.“

nepřekonatelný, v. násl.
nepřemožitelný, znviclus;

cabilis.
nepřetržitý, continens (souvislý, též na př.

silva); perpetuus (p. rerum gestarum ht
storia), v. „souvislý“ ; asstduus (labor) ;
adv. continenler, perpetuo.,

nepříhodnosť, zncommodum, molestia.
nepřihodný, incommodďus, non opporlunus; —

nepříznivý dniguus; vzhledem k času n
tempestivus ; adv. incommode, tntempestive.

nepřijati, v. „nepřijiti.“
nepříjemnost, co vlastnost injucunditas;

nepříjemná věc tncommoďum,
nepříjemný,tnjucunďus, ingratus; (důr.) gra

vis, molestus; adv. injucunde; moleste.
nepřijiti, nepřijmouti, čeho sperněre, rejicěra,

repudiare algd; bitvu n. pugnam detrec
Čare,

nepřiležitosť, -ý, v. „nepřihodnosť, -ý.“
nepřímý, gu? non rectá viz inslituilur ; adv.

per ambages; non directo.
nepřipravezý, tmparatus.
nepfipustiti, koho exoluděre algm; n. si péče

oč securi esse animo de re; non laborare
de re; ost. v. „připustiti,“

nepřirozenost, opiš adj. násl.
nepřirozený, natuřae repugnans; gui contra

naturam est, non naturals; tp. ——líčený
a) o osobě tneptus; fB) o věci putidus,
guaesitus; adv. contra neb pratter natu
ram; čnepte,putide.

nepříslušnosí, a) — nepatřičnosť vičium; b)
Z nepřístojnosťpočestas non justa,

nepřislušný, Zndecorus ; 7—nemístný, v. toto;
nepřináležejicí non Justus; býti n. k čemu
faciendi algd jus neb potestatem non ha
běre; adv. tndecore.

nepřistupnosťt, opiš adj. násl.
nepřístupný, 4) o místnostech aď guém adi

tus non esí, ad guem adiri non polest;
inaccessu8; impeditus (sačtus,palus); b) o
osobách rari adiťus; gui conveniendi adt
tum non facile dat.

nepřítel, 4) n. osobní, protivník tněmicu8;
n. lidský generi humano inimicus atgue
infestus; můj úhlavní n. čnimicissimus
miht neb meus; n.ženský osor mulierum;
jsou (spolu) nepřátelé tnimicifiae sunt inter
608; stali se n, dnimiciliae ortae sunt inter
eos; býti n. komu dněmiciltas exercére cum
algo; býti n. čeho alienum neb aversum
esse a re algá; nepřátelé povstávají proti
čemu algd invidiaam habeť, in tnvidiam
vent; b) n. vojaau vedoucí Aostis (alcs
neb alcui); za n. koho míti hosťis loco
haběre algm.

nepříti, v. „příti.“
nepřítomnost, absentia ;

o obtížích čnexpli

n. vevlasti pere
ks
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grinatio; tp. n. duchem mens alienata;
animus aliud agens; v n. něčí algo ab
sente; dum algs abesť.

nepřitomný, absens; tp. býti duchem n. antmo
non adesse, altud agěre.

nepřívětivosť,inhumamlas; důr. asperilůs;|n
tristitia (omrzelosť).

nepřívětivý, inhumanus; důr. asper;
zutý čristis, difficilis ; adv. aspere.

nepřízeň, A) -= nenávist animus| ahenus;malevolentia; 7—zášť odium; — nechuť
ojřensio; v n. přijíti n odium alcs incur
rěre, důr. ex mugna gratia et favore in
invidiam alcs venire; v n. býti u koho
dn ojffensa esse apud algm; b) 7 závist
invidia, maligmtas.

nepříznivý, 1) o osobách, n. komu, a) =
nenávistivý altenus ab algo, infensus neb
inimicus alcut též animo alienato ; ini
guus; b) z závistivý tnvidus, malignus;
2) o věcech zniguus (locus); adversus (ven
tus, res); altenus (tempus); n. okolnosti
iniguitas, difficultas rerum; mn.znamení
malum omen; adv. čnimice, infeste; in
vide, maligne; inigue.

nerad, invilus; též adv. aegre, non libenter ;
jsem čemu n. aegre fero algd; ingratum
mihi est algd; n. něco viděti moleste ferre
algd.

nerázný, v. „nehorásný.“
nerci, -li, -liš, cnj. nedum (neb nej s konj.,

mnohdy čantum abest uť.ete., neb multo
minus; (ani) v nejčilejších časech nebylo
možná proti moci tribunů něco vyříditi,
n. v těchto oplimis temporibus non potu
erunt vim tribumiciam sustinere, nedum
his temporibus; (ani) příteli nic nedaruje,
n. nepříteli nullz amico, multo minus ali
cui inimico algd donat.

neroditi, nechtěti, v. „chtíti.“
nerost, *fosstle; v pl. též sara.
nerovnost, a) neroveň, a) co vlastnost

iniguilas, asperitas; B) nerovné místo locus
dniguus, salebrae viae; b) — křivost, m.
cesty anfractus; ©)IT vestejnost inaegua
htas; dissimilitudo.

nerovný, a) ——hornatý tniguus, asper; b)
— křivý curvus, curvatus; c) Z nestejný
impar, dispar; n. počet numerus impar;
n, boj svésti dtspari proelio contenděre;
=—nepodobný disstmalis; n. komu tmpar
neb dispar alcui, disstmiha alcs; adv.
imgue; fluxuose; tnaegualiter.

nerozdílný, v. „nerozlučný.“
nerozhodný, a) o věci nondum judicatus ;

dubius, incerťus; tn neutram partem incli
natus; n. boj proeltum in neutram partem
inclinatum, proelium anceps; n. vítězství
victoria dubia, tncerta; bitva byla u.,
bylo nerozhodně bojováno ste pugnalum
est, uť aeguo proeho discederetur; aeguo

mr

——é—

m,—

nepřítomný — neschopný.
Marte pugnatum est; nechati něco n. tn
medio relingučre algd; b) oosobě: n. býti,
opiš rčením dubius n. incertus sum (guiď
faciam; utrum etc.); fuctuare ; adv. dubie,
umbigue; nD.bojovati, v. shora a).

nerozlučný, gut separari, disjungi (dissolv?)
non polest; mravné dobro jest od ctnosti
n. honestum a věrtute divelli (sejungi, 86
parart) non potest.

nerozřešitelný, tnexplicabilia.

nerozum, tmprudeniša; temeritas, nullum con
sttum; ——hloupost stulliči ; důr. vecor
dia.

nerozumný, a) pův. — rozum nemající ratt
onis expers; ratione non praeditus neb
carens; n. zvíře bestia muta neb druta;
b) = rozumu řádně neupotřebující de
mens, amens; insanus; mí'něji tmprudens,
nulltus consilii; adv. sine ralione; demen
ler, imprudenter, stulte, inepte.

nerozvážlivosť, žnosť, a) co vlastnosť čncon
siderantia; temeritas; b) — nerozvážný
skutek lemere factum, factum inconside
ratum; v. též „nepředloženost.“

nerozvážlivý, -žný, inconsideratus, temerarius;
n. slova čemere jacta; v. též „nepředlo
žený“ ; adv. inconsiderate, temere.

nerv, * nervus.
neřád, 4) — nepořádek, v.toto; b) — smeti,

nečistota a p. sordes, sgualor, dluviea;
— bláto coenum, lutum.

neřádný, a) IZ nepořádný, v. toto; b) —
Špinavý sordidus; sgualidus; immundus;
adv. sordide.

neřesí, a) ——neřád, v. toto, b); b) — bída
miserta, calamitas; === trampotá aerumna;
c) — vyraženina na těle scabies, lepra;
d) ——mrzkost viltum; flagilium,

neřku-li, v. „nerci.“
nesběhlý, v čem čmperitus, rudis ret alce;

adv. dmperite.
nescesti, v. „bezcestí.“
nescestný, 2nvius.
nesčislný, čnnumerabilis; n. počet lidí sex

centi homines ; nesčíslněkrát segcenties.
neshoda, discorďia, dissensio ; = rozdílnost

disstmilitudo.neshodný,děscors;| dissidens;
násl.; adv. discordi animo.

neshodovati se, dissiděre, dissentire, s kým
ab neb cum algo, mezi sebou onter se.

neschodnost, cesty, opiš adj. násl.
neschodný, tnvtus; impeditus; difficilis atgue

impeditus (palus) ; n. místa invia (orum);
cestu n. učiniti ler tmpedire,

neschopnost, čnučilitas; inscitia ret ales; iner
ta, imperitia; n. k čemu, v. násl.

neschopný, (k čemu) onutilis (ad algd neb
rei alcut); non idoneus, non aplus;
vloh nemající tndocilis; tnera; — nezku
šený čmperitus, — nečinný dners; býti n.

p. býti, v.



neschůdnosť — nestatečný.

k čemu algd facčre non posse (Z nebýti
s to něco učiniti), neb adj. předch.

-neschůdnost, -ý, V. „neschodnosť, -ný.“
neschváliti, tmprobare algd; ost. v. „schvá

Jiti.“
neskonalý, ——bez konce infinilue+; — bez

míry tmmensus; Z ustavičný, nesmrtelný
immortalis; adv. stne fine; mirum guan
tum.

neskrovnost, tmmodestia.
neskrovný, tmmodestus; Z nemirný, v. toto;

adv. tmmodďeste.
neslavný, inglorius; obscurus; adv. sine laude

neb gloria; obscure.
neslušnosť, opiš adj. násl.
neslušný, 2ndecorus,lurpis; Z nespravedlivý

injustus, též nefas est s inf.; n. chování
mores turpes neb morum turpitudo; adv.
indecore, turpiler.

neslýchaný, inaudilus; novus,
nesmělost, timiditas; animus timidus.
nesmělý, čimtidus; pavidus; adv. timide, pa

vide.
nesměti, nesmím,velor algd facčre; v. „směti.“
nesmírnost, immensilas.
nesmírný, čmmensu8; infinitus, tmmanis; adv.

tn immensum, in infinttum; n. veliký im
manis.

nesmířitelnosť, antmus implacabili .
nesmiřitelný, tmplacabilis, capitalis (odium);

inezpiabilis; implacatus,
nesmrtelnost, tmmortahlas (často se opíše:

důkazy n. argumenta, guibus animos im
moriales esse demonstratur); IZ nésmr
telná sláva gloria sempiterna; immortalis
memorta.

nesmrtelný, tmmortalis ; Z trvající aeternus,
sempilernus; n. památky po sobě zůstaviti
aeternam gloriam stbi parére, nomensuum
immortalitati (aeternae memoriae) traděre.

nesmysl, amentia; 7—hloupost žneptiae.
nesmyslný, demens, amens; insanus; n. věci

wnepliae; adv. demenler; insane.
nesnaditi se, s kým oč, v. „přiti se.“
nesnadný, v. „obtížný“, „těžký.“
nesnášelivost, mores difficiles; asperitas; in

tolerantia.
nesnášelivý, tncommodus, tmportunus; asper.
nesnáz, -e, == cbtižnost difficulťas (největší

n. res difficillima); 7— tahání negolium;
= trmácení labor; 7—obtížné postavení
angustiae, difficultas; v největší n. ma
aoúmenecessario tempore; n. působiti dif
Jicultalem afferre, haběre; beze všÍ n. nullo
negotio, facile; nebudu vám n. činiti neh:l
in me morae erit; n. míti, v n. býi
in angustis esse, těž haerére, laborare,
(důr. m u veliké n. býti) magna diffi
cultate affici, „mihi multum (plurimum)
laborts est; non exigua difficultate labo
rare; V nD.přijíti 20 angustum venire,
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nesnesitelnosf, tnioleranita.
nesnesitelný,čntolerabilis; non ferendus, (Ari

ovistus zdá se n. A ferendus non videtur);
= protivný molestissimus, odtosus; adv.
intoleranter ; moleste,

nesouhlasiti, s kým dřssentire, dissiděre ab
algo; ost. v. „souhlasiii.“

nesouhlasný, absurdus; tp. discors, discre
pans; adv. absurde

nesouměrnosf, ratio impar.
nesouměrný, v. „souměrný.“
nespalný, munitus ad incendia,
nespani, nsomnia ; vigiha.
nespokojenost, opíše se obyčejně adj.; někdy

dostačí animus ojffensus; — nevůle indi
gnatlio; n. v ohledu polit. studium rerum
novarum (-—novotářství); k mé veliké n.
cum magna mea molestia; n. svoji 8 čim
jeviti 7- nespojeným býti, v. násl.

nespokojený, non contensus (8 čím re algá);
v ohledu polit. novarum rerum cupidus,
novis rebus studens ; n. býti s čím accu
sare algd (na př. fortunam), gueri de re
alga; důr. tratum esse ob algd; nejsem
s tím n. nom me poenitet illius rei, ista
res satis mihi placet ; adv. iniguo animo.

nespolehlivost, jfides incerta neb dubi“ú; in
Jirmitas (animi).

nespolehlivý, o osobách čníidus; — lehko
vážný levis, parum constans; © věcech
incerlus; dudius; adv. ambigue; non satis
certe.

nespořádaný, tncomposilus (agmen, oraťio),
inordinatus (milites), ejffusus (hostes).

nespravedlivosť, co vlastnost čniustitiaj Z
nespravedlivý skutek tnjurta.

nespravedlivý, čnjustus; o věcech tniguus;
— nezasloužený tmmeritus; adv. injuste,
dnigue.

esprávný, V. „nepořádný.“
28působ, v. „nemrav.“
spůsobilosť, -ý, v. „neschopnosť, -ý.“

nespůsobnosť, -ý, „neschopnosť, -ý“, v. toto;
TZ nemravnosť, -ý, v. toto.

nesrovnávati se, v. „zesouhlasiti.“
nesrozumitelnost, opiš adj. násl.
nesrozumitelný, non aperlus ad inteiligen

dum; obscurus; hlas n. vox sujfocata ;
adv. non perspicue; obscure,

nestálosí, znconstantia; — měnlivost mobt
litas, varietas; ——lehkovážnosť levitas;
7 nepevnosť, pomíjejícnosťtfragilitas; v.
též násl.

nestálý, tnconstans, mobilis; vavius, mutabi
ls; Z nepevný fragilis; = pomíjející
fragilis, cadudus, fluxus ; n. počasí coelum
vartans ; u. štěsti fortuna fluxa; adv. in
constanter, mobiliter, varie.

nestatečnost, znfirmilas, imbecilhitas; důr. v.
„bojácnosť.“

nestatečný, invalidus, infirmus, imbecillua;



158

neudatný non foriis; vgnavus; adv.
stne vi; non fortiter.

nestejuost, tnaeguahtas; n. povahy morum
dssimilitudo.

nestejný, tnaegualis; tmpar, dissimilis; adv.
inaegualiter.

nesti, nositi, 1) pův. ferre, portare algd,
něco před kým praeferre alcui algd, vstříc
ojfjerre, nesl jsem to za ním eum seguens
(ieseguens) hoc tult; vejín těžko nesoucí
miles tmpedtitus ; o koni, lodi a p. vehčre
algm; n. v sobě, v. „obsabovati“ ; nositi
oděv, zbraň geršre, gestare (vestem, scutum
o vojínu samém, avšak o zbro noši: scu
tum ferre), těž: r. střevíce calcets uti, meč
gladio cinctum esse; týž oděv n. eodem
ornatu vestirt; nohy jej nechtěly již n.
pedes eum destituérunt; 2) tp. a) — plo
diti ferre, efferre ; eděre, gigněre (fruges);
po'e nese hojný užitek ager fructus uberri
mos fert; podobně: vejce n. (oslepici) ova
parčre; b) v srdci n. něco, na př. bněv
odium, amicitias gerčre in algm, odisse
algm, lásku amore algm'complecti; c) s se
bou n., ©) = vyžadovati ferre; poscěre,
postulare; čas to s sebou nese tempus ila
fert; jak to ono stáří s sebou n. uť ferť
illa aelas; v. též „přinášeti“; P) zkazu,
nebezpečí, hanbu a p. s sebou n. aucto
rem neb cousam esse ales ret; d) nelibě,
těžce a p. nésti aegre ferre algd; e) —
trpěti, snášeti, v. tato; útraty neb náklad
nésti sumptus tolerare ; n. škodu, porážku
a p. accipěre detrimentum, damnum, cla
dem etc.; vinu n. culpam (rei alcs) susti
něre; culpa penes me est; smutsk n. lu
gěre; f) oko n. po čem spectare, segut
algd; 2) n.se ferri, vzhůru sublimeferri;
tp. «) n. se k čemu, za čím segut, spectare
alad, pertiněre ad algd; p) u. se zz oděn
býti vestirt.

nestoudný, v. „nestydatý.“
nestrannost, aegutlas.
nestranný, aeguus, incorruplus; býti n. tra

et studio vacare; adv. incorrupte.
nestřídmosťt,intemperantia; tmmoderatio.
nestřidmý, tnlemperans; immodeslus, incon

linens; adv. tntemperanter, tmmodeste.
nestvůra, monstrum; portentum; o člověku

monstrum hominis; tetra et immanis bellua ;
portentum,

nestyda, v. „nestydatý.“
nestydatost, tmpudentia; v ohledu pohlavním

impudicitia; Z dotíravosť importunitas.
nestydatý, čmpudens; v ohledu poblavním

impudicus, protervus ; — dotíravý tmpor
tunus ; procax; adv. tmpudenier,

nesvornosť, discordia (co do smýšlení), dis
sensto (co do náhledu); vn.žíti disstděre,
dissentire,

nesvorný, discors; dissidens; n. býti dissi

nestejnosť — netopýr.

děre, dissentire, 8 kým ab neb cum algo,
mezi rebou dnter se; adv. discordi antmo.

nešetrnosť, ——bezohlednosť importunitas ;
immodeslia.

nešetrný, ——bezohledcý tmporlunus, tmmo
destus; protervus; adv. tmportune.

neškodnosť, nnocentia.
neškodný, innocens; býti n. nihil nocčre; n.

nčivii frangěre, compriměre; adv. sine
noxa.

nešlechetnosť, viťiosilas; Čezstovtlia; — ne
šlechetný čin sce'us; vitium, flagitium.

nešlechetný, vitiosus; flagiliosus, turpis; O
člověku též viliis flagittiisgue deďitus; adv.
Hlagitiose, turpiter,

nešťastný, a) v reštěstí se nacházející ?nfe
liv, infortunatus; (důr.) míser; n. býti
miserum neb (nfelicem esse, (důr.) adversa
fortuna, calamitate afflictum esse; b) —
neštěstí přinášející funestus; perniciosus,
pestifer; n. posel nuncius tristis; mn.po
selství nuncius mali ales; n. znamení ma
lum omen; n. boj proeltum aďdversum; n.
den dies nefastus; adv. infeliciter; (důr.)
misere, male; n. bojovati, boj n. skončiti

-male remgerěre.
neštěstí, a) ——trvalý stav, bída res aďver

+ae, fortuna adversa; též pouze fortuna j
(důr.) míséria; b) IZ nešťastný případ
casus adversus, malum, res adversa; (důr.)
calamitas; na n.incommode neb infeliciter
accidit, ut ete.; též malo meo, tao, ejus
ete.; v n., neb do n. přijiti dnciděre in
miseriam, in calamitatem; v n. uvésti, U
vrci koho čnferre alcut calamitatem, per
děre algm, sama sebe suď culpa perěrej
to jesi jeho n. hoc eč nocet neb fraudi
est; chyba má bylz mým n. vitium meum
me afflixit; n. vzíti, utrpěti calamitatem
accipžre.

nešvár, a) = špína, v. toto; b) zz hřmot
tumultus, turbae ; ©)— nepřístojnosť, obyč.
pl. vitium, neb opiš adj. turpis, indecorus
a p.: to jest n. hoc ťurpe est, deděcet.

neť,fratris neb sorovts filia.
netečnost, nevšímavost negligentia, am

mus dissolulus; TZ nečinnost ignava;
segniltta, inertia.

netečný, 7—nevšímavý dissolutus, lentus (n.
býti k čemu negligěre, non curare algd);
——nečinný ignavus, segnis, iners; adv.
negligenter, lente; tgnave, segniter ; velmi
n. se chovati kekomu negligentissime ha
běre algm.

netělesný, corpore vacans; věci D. guae cerm
tangigue negueuní.

netoliko, adv. s.násl. ale (i), nýbrž (i) non
modo (tantum, solum) —sed etiam; má-li
se druhý díl zvl. vytknouti non modďoetc,
— sed; guum — tum.

nětopýr, vespertilio,

—m



netrpělivost — nevědomost.

netrpělivost, a) =—nedočkavost tmpatientia
morae; festinatio; 8 n. festinanter ; 8 nej
větší n. očekávati něco algd acerrime ex
spectare ; b) o nemocném čmpatientia do
lorum ; 8 n. impalienter.

netrpělivý, a) 7— nedočkavý morae impa
lens, festinans; n. býti morae taedium
non ferre; b) o nemocném dolorum im
patiens ; adv. festinanter ; v. „netrpělivost“
zmpatienter; animo iniguoj; n. něco sná
šeti antmo tniguo (irato, ojfenso), tndigne
ferre algdď.

netržitý, v. „nepřetržitý“
netvor, v. „nestvůra.“
neúčastný, ex80r78, egxspers (rei alcs).
neučelivý, ndocilis.
neučený, indoctus; adv. indocle.
neuhlazený, tp. rudis; důr. horridus (dicendi

genus); asper.
neúhlednost, ewiguitas ; humaililas,
neuhledný, -= nehezký deformis; 7—neve

liký a p. parvus, exiguus; humilis; jak
n. guantulus.

neúhonnosť, integritas.
neúhonný, sťne vilio, vitio vacuus; inleger;

n. život, též religio vitae.
neukojitelný, čnplacabile (ira); insatiabilis

(cupiditas); adv. tmplacabiliter.
neum, v. „nerozum.“
neumělosť, vůbec tgnoratio rerum; inscientia ;

— neznalost věci znsctentia, ignoratio Tet
ales,

neumělý, vůbec ruďdis, inďdoctus, tnsciue; —
nesběhlý v čem nesotus, tgnarus, imperi
tus rei ales; o věci sine arte (factus a p.);
n. býti v čem ignorare algd; adr. in
docte; imperile.

neúmyslný, guoďdnon consullo fit; adv. non
consulto.

neunavený, tndefessus; integer (čilý) ; invictus
a labore; adv. v. násl. adv.

neunavitelný, gut nullo labore defatigari po
test; obecněji assiduus, impiger; adv. assi
due, impigre.

nevpokojitelný, v. „neukojitelný.“
neuprositelný, inexorabilts.
neupřímnost, animus sobdolus.
neupřímný, fallax, falsus; perfidus ;

fallaciter.
neurčitosť, opiš adj. násl.
neurčitý, incertus; dubius, ambiguus; dáti

odpověď n. nihil cerli responděre; adv.
dubie; ambigue.

neúroda, a) — Špatná žeň messis tenuis;
byla n. frumenta tenuiter provenerunt; b)
== rok neúrodný annus sterilis; ©) —
špatná úrodnost poli sterilitas agrorum
neb fruciuum.

neúrodnosť, sterilitas.
neúrodný, o půdě sťerilis; -Z neplodný, o

ady.
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živých bytostech i o půdě onfecundus ; n.
rok annus sterili8.

neurozenost, ignobilitas generis; humilitas.
neurozený, ?gnobilis, humilis, obsc rus.
neuspořádaný, v. „nepořádný.“
neustálý, conlinens, continuus (lebor, tmber);

perpeluus (rtsus); v n. běhu čmpetu con
tinenti; adv. continenter, perpeluo; assi
due; usgue; často rčením non desistěre,
nor tntermittěre (n. pracovati. nullum tem
pus ad laborem intermittěre; u. se učiti
studia nunguam intermiltěre; haerčre in
libris; n. táhnouti continenter tre, conti
nuare iter; n. prositi koho algm precibus
fatigare; m. napomíná non desistit hor
tari); též adj. freguens, asstiduus, multus ;
v. Vojáč. Ruk. S. 66, 1, b.

neustupnosť, perčinacia; obstinatio, animus
obstinatus.

neustupný, pertinar, odstinatus; 7—vzdoro
vitý contumax; adv. perčinaciler; animo
obstinato.

neušlapaný, iniričus, non tribus.
neuzdravitelný, tnsanabilis,
neuznalý,“v. „nevděčný.“
neužilosť, -ý, v. „skoůposť, -ý.“
neužitečný, v. „nepotřebný.“
neužívaný, tnusitatus.
nevázánost, APfenlia;inlemperantia; libido

effrenatff; —— neposlušnost immodestia
(zvl. o vojínech).

nevázaný, a) bez příhany solulus, liber; n.
řeč oratio n. oratio soluta; b) 7—prosto
pášný effrenatus,ferox; intemperans; adv.
ejfrenate, intemperanter.

nevážnosf, = nevážení si čeho despicientia;
contemptio neb contemptus; -— málováž
nosf, bezcennosť levitas; v n. býti parv?
duci, contemní, despici; v n. míti, — ne
vážiti si, v. „vážiti si.“

nevážný, -m nevážený, v. „nevážiti“; —
bezcenný levis (auclor, causa) ; adv. con
čempiim, male (logui de algo).

nevčas, v. násl.
nevčasný, tntempestivus; — předčasný tmma

Úturus; n. smrť mora praematura, tmma
tura; adv. nevčas, nevčasně dntempestive,
alieno tempore; praemature (předčasně).

nevděčnosť, v. „nevděk.“
nevděčný, ingratus; beneficit tmmemor; adv.

ingrate, animo ingralo.
nevděk, a) ——uevděčnost anťmus ingralus

neb deneficiorum immemor, n. dětí k ro
dičům a p., též tmpietas; n. prokazovati
antmi ingrati esse; pro beneficits meritam
debitamaue gratiam non referre; neznám
většího n. nehil vidi ingratius; n. světem
vládne homines ingrati esse solent; b) co
adv. incommode neb adj. inviťus; učiniti
komu co n. molestiam «xhiběre alcu'.

nevědomost, a) vůbec vnscieniia; Wnscilta;
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ignoratio rerum; b) neznámost věci
nějaké tnscienlia, ignorantia, ignoratio rei
alca.

nevědomky, v. násl. adv.
nevědomý, a) pass. ——tajný tgnolus; b) akt.

= který neví a) n. o čem, čeho, I— ne
vědoucí nesciu8, tgnarus, imperitus res ales;
jsem n. čeho tgnoro algd; fB) vůbec
nevzdělaný rudis, indoctus, dnsotus ; do
cela n. omnium rerum nscius et 'rudis;
adv. a) nevědomě == nevědomky, a) —
tajně oceulte, clam ; též adj. inscius; tm
prudens; n koho přepadnouti algminsci:
um oppriměre; B) — nechtě, adj. impru
dens, inscius (facio algd); b) imperite.

nevěra, ohledem náboženství čmpietas; ost.
opiš slov. non creděre,

nevěrnosť, tnfidelitas, nulla fides; důr. per
fidia ; — odtrhnatí se defectio.

nevěrný, infidelis, tnfidus; důr. perfidus; co
stálá vlastnost perfiďtosus; státi se n,
komu fidem alcui datam fallěre; algm
proděre, destitučre; adv. infideliter; perji
diose.

nevěsta, sponsa (či a'cu?); b) — žena mého
syna nurus.

nevěstin, nuplialis; lože n. leclus gentalis ;
n. komora čhalamus.

nevěstka, meretrix; acortum.
nevhod, v. adv. „nevhodný.“
nevhodnosť, incommodilas, ——nevrlosť, v.

toto.
nevhodný, a) nevčasný, v. toto; b) =

nepřiležitý non opportunus, incommodďus;
dmguus; ahenus; n. misto locus ahenus;
c) — nevrlý morosus; difficilis, acerbus,
v. toto; adv. a) nevhodně, nevhod, v.
„nevčas“; b) non opportune; ©) morose,

nevídanosť, novilas (spectaculi).
nevídaný, novus; v. „neobyčejný “
neviditelný, gus oculis cerní non Potest; —

skrytý caecus; n. býti cerní non posse;
n. učiniti něco delére algd (na př. cerd
superinducta); srovn též „viditelný.“

nevinnosf, innocentia; Z Čistota mravů pu
dicitia ; sanclitas,

nevinný, nevinnen, a) kdo se nedopustil při
řčené jemu nepravosti tnnocens, culpů va
Cuus; Wnnoxiu8s; n, na vraždě tnnocens
paricidit; býti n. čím čnsontem esse alcs
ret; co n. propuštěn býti deliberatum
disceděre; za n. uznati, prohlásiti absol
věre, liberare elgm culpa; jest tím n.
nulla ejus hte culpa est; b) obecněji, a)
= dobře zachovalý nieger, innocens; P)

, m mravně Čistý castus; pudicus; adv. a)
inocenter; býti n. odsouzen žnsončemneb
immertito damnari; b) tnlegre; caste.

nevkus, tnsulsitas ; judďicium corrumptum,
nulla elegantta,

nevědomky — nevyrovnaný.

nevkusný, tneplus, insulsus; o osobách tnep
tus, nihil sapiens; adv. inepte.

nevlastní, a) ——nepatřící komu alšenus;
+ tmproprius; b) co do rodu germanus ;
n. bratří, sestry fratres germani, sorores
germanae; též fratres neb sorores eodem
patre (eadem matre) tantum nati; adv.
+ dmproprie.

nevlídnosť,asperttas, tnhumantlas; irtstilia.
nevlídný, asper, tnhumanus; čristis; adv.

aspere,
nevole, a) ——nechuť odtum (ales rei); ant

mus alenus (a re alga); — roshořčení
indignatio; sndignilus; B n. animo tniguo
neb ojfřenso; non libenter, aegre; těž adj.
invilus; b) — mrrutost stomachus; aegri
tudo animi; plvý n. sčomachosue; indi
gnabundus; n. činiti komu molestiá affi
cěre algm; ©) a Bvár discidium 3;simultas;
altercalto; n. míti s kým conřenděre cum
algo; v n. býti s kým esse in simultate
cum algo; obecněji dissiděre ab neb cum
algo; dissentire; d) — nevolnost, v. toto.

nevolnictví, servilus, conditto servilulis; V.
též „otroetví.“

nevolník, -ice, servus, serva.
nevolnosť, v. „nevolnictví.“
nevolný, a) — nevrlý, v.toto; b) — otrocký

servilis; n. člověk, v. „nevolník“; adv.
a) animo invito neb adj. nvitus; b) ser
viliter; servilem in modum.

nevražení, Znimicitiae; simultas, malevolentia ;
(důr.) odium.

nevražiti, na koho inimicitias exercére cum
algo; důr. odio prosegut, odisse algm ;
infensum esse in algm; infestum esse alcut,

nevrlost, morosttas; natura diffictlis; Z roz
hořčenosť zndignitas; co jednotlivý úkaz
indignatio.

nevrlý, morosus; difficilis, tristis ; stomacho
sus; indignabundus; male ajfectus; býti
n. nad čím aegre ferre algd, těž gueri de
re algč.

nevříti, na koho, v. „nevražiti “
nevšední, znsolilus; — výtečný stngularis;

insignis, mirus; v. též „neobyčejný“ ; adv.
mirum in modum; eximte.

nevšímavosť, contemplio, contemptus.
nevšiímavý, negligena.
nevůle, v. „nevole.“
nevyhnutelnosf, necessilas.
nevyhnutelný, gui evitart non potest; neces

sarius; n potřeba necessitas n adj: neces
sarius; jest nD.necesse est; adv. necessario
(n. potřebný necessartius), neb rčením ne
cesse est; musilo n... . fiert nullo modo
potul, guin ete.

nevýmluvný, 1indisertue ; adv. indiserte.
nevyrovnaný, tp. — zvláštní stngularts, di

vinus.



nevyřízený — nezřídka.

nevyřízený, religuus, residuus; zvl. 8 nevy
řízenou (odejíti a p.) v. „nepořízený.“

nevýslovný, gui dici, pronunciari neb verbis
exprimi non potest; ineredibilis, inaudi
tus; to mně n. radost spůsobilo dici non
potest, guanlum sim tlla re delectatus ;
adv. tnereďibsliter; raduji se n. dtcčre non
possum, guanta laetitia ajfectus sim.

nevystání, ve rčení: k n. inčolerandus, non
ferendus, těž molestisstmua.

nevystižitelný, v. „nnevyzpytatelný. “
nevysýchající, perennis (fons pramen).
Nevyvažitelný, inechaustus.
nevývratný, firmus, cerlus.
nevyzpytatelný, inexplorabilis; 7—tajný oc

cultus, absconditus.
nevzdělanosť, asi inhumanitas, vzhledem k

mravům mores agrestes neb feri; ost. opiš
adj. násl,

nevzdělaný, incultus (pův. i tp.), — neučenýindoctus;rudis(arlium);—— divokýferus;
adv. incultě.

nezadatný, gut abalienari non potest;v. též
z+dati“ a).

nezákonnitosť, opiš adj. násl.
nezákonní, legibus repugnans ; non legitimus ;

tnjustua; adv. contra legem.
nezapomenutelný, gui sulla obltvione delelur ;

sempilerna memoria dignus.
nezasloužený, tmmeritus; indignue; n. chvála

gloria falsa; adv. immerito.
nezasvěcený, v něco alienus a re algá, expers

ret alca,
nezávadný, non caphosus; non suspectus,

prostý integer, aeguus; věc jest n. nulla
subesť in ea re suspicto.

nezávislý, v. „neodvislý.“
nezáživnosť, cradiltas; nezáživností stonati

cruditate laborare.
nezáživný, difficilis aďd concoguendum.
nezbednosť, effrenatio (animi impotentis); li

centia,. tmmodestia,
nezbedný, effrenátus; j petulans, immodestus

solutus; vůbec male moratus ; adv. pelu
lanter ; timmodeste.

nezběhlý, v. „nesběblý.“
nezbyti, necessttas; zvl. ve rčení: vida (vi

douce) n. guum non videret, guo pacto ex
kis malia evaderet; neb guum nullam
aliam (constlit) viam adďesse intebligeret.

nezbytný, necessarius; n. potřeba necessilas;
n. jest necesse esť, též gerund.; adv. mu
sím n. facčěre non possum neb fleri non
potest, guin ....

nezdárný, degener; ——Špatný, co do mravů
male moratus; degener.

nezdraví, incommoda n. mala, infirma vale
tudo; aegrotatio.

nezdravý, a) — chorobný valeludine minus
conmoda utens; invaldus; n. na rozumu,
n.,na mysli animo aeger;. b) — kezdraví

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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nesloužící gravis (na př. n, počasí grave
coelum, n. místo locus gravis); důr. pe
stilena; n. počasí, též pestileníta neb gra
vitas coeli.

nezdrželivý, v. „nemírný.“
nezdvořácký, rusticus; inurbanus; agreslis;

adv. rustice.
nezdvořáctví, inurbantla3.
nezemdlený, indefessus; integer a labore; v.

„neumalený.“
nezhojitelný, insanabilis,
nezištnosťt,tnnocentia, abstinentia ; continen

ba.
nezištný, tnnocens, abstinena; byl tak n. tan

tum abfuit a cupiďitate pecuntae...; adv.
innocenter, abstinenter.

nezkažený,incorruptus; integer;jp" incorrupte.
nezkrocený, indomilus.
nezkřisený, tp. 7= nevýslovný čnoredibilis,

infinitus.
nezkušenost, mperilia, inscientia.
nezkušený, tmperitus; rudis, v čem ret ales;

= čeho není zkušeno tnexpertus; adv.
imperite.

nezletilosť, aelas pupillaris; aetas nondum
adulta.

nezletilý, gut nondum suiJuris (adult aetate)
est; pupillus; immaturus.

nezlomný, v. „nezvratný.“
nezměnlivý, tmmutabilis, constans; býti n,

mulart non posse; adv. conslanter.
neznaboh, a) -— pohan, * paganus; b) —

v boha nevěřící gut deum esse negaťt; im
ptus.

neznalost, v. „neznámosť.“
neznalý, čeho tgnarus, tmperilus ret alca.
neznámost, ignoralio; inscientia, imperila

(v čem rez alcs); n. člověka zgnodilitas ;
v. „známost,“

neznámý, 4) pass. ignolus; tncognitus (na
př. terra), též novus; ——neslavný igno
bilis, odscurus; není mi neznámo non
ignoro; non me fugit neb praeterit (8 akk.
a inf.); b) akt. — neznalý, v. toto; ost.
v. „známý.“

nezodpovědnost, liberum arbitrtum.
nezodpovědný, cu? dicterum factorumgue non

esť ratio reddenda.
nezpůsob, v. „nespůsob.“
nezpytatelný, v. „nevyzpytatelný.,“
nezralost, zmmaturitas.
nezralý, tmmalurus (pův. i tp.).
nezručnosť, inascilia.
nezručný, inscitus ; ineplus; adv. tnscite, tm

iperite.
nezřejmý, v. „neviditelný.“
nezřetelnost, obscuritaa.
nezřetelný, obscurus, ambiguus; (oku, sluchu)

non clarus; adv. obscure; non satts clare.
nezřídka, adv. saepenumero; V. „často“

11
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nezřízený, inordinatus, turbatus (ordo); tp.
n. žádost libido.

nezvedený, v. „nezdárný.“
nezvratný, stabilis, firmus; constans; důr, —

neoblomný pertinax, ferreus; n. vůle con
stantia ; firmitas; adv. firme, constanter.

nezvyklosť, insolent'a.
nezvyklý, čemu /nsuelus, insolens rei alcs;

práci n. onsuelus laboris (též ladori, ad
laborem).

než, nežli, cnj. a) ve smyslu odporovacím,
a) po záporu sed, verum; A8)— naproti
tomu, co příkrá protiva ať; verum, at
vero; +) na počátku vět přerušujíc pásmo
myšlenek guamguam: než, co pravím?
guamguam guid loguor? mnohdy sed: než,
o tom již dosti sed de his satis; b) po|
komparat. guam; stojí-li věc porovnanvá
v nom. neb akk., může poubý abl. se
klásti: nic není milovanějšího než etnosť
nihil amabiltus est virtute; ost. v. Gram.
po kompar. plus, amplius, minus, longius,
jsou-li spojeny s číslovkami, obyčejně se
guum bez změny pádu vynechá: více než
10000 nepřátel plus decem millia hostium
(avšak též plus guam decem millia neb
plus decem millibus) ; podobně: dříve než,
prve než anteguam, priusguam; před tím
dnem n. pridie guam ; mezi tím n. dum;
taktéž: chci raději .. než malo ..
guam ; c). po adj. a adv. (v positivu) zna
menajících nepodobnosť: ac, atgue: jiný
než altus ac, atgue; jinak než aliter neb
secus (též contra) ac, atgue; nic jiného
n ž nihil (aliuď) nisi; tudiž po záporech:
nikdo, nic, žádný atd. naše „než“ lat,
nist, praeter, praelerguam se překládá:
neviděl jsem nikoho než onoho neminem
praeter tilum vidt; mám va to, že tobě
nic neschází než vůle čibi nihil deesse
arbitror praeter voluntatem.

neženatý, oaeleba; n. zůstati abstiněre matri
mono.

nežit, u/cus.
-neživotný, inantmus ; tnanimalus.
nežli, v. „než.“
něžnosť, 7— útlosť čeneritas; — milostnost

amor; ——leposť elegantia
něžný, zz útlý lener, mollis; — milostný

tener; amantisstmus ; ——lepý elegans; adv.
tenere; amanler.

ni, V. „ani.“
nic, v. „nikdo.“
nicméně, adv. nižilo minus; nihilo secius;

též čamen.
nicota, res vana, tnan?s.
ničema, omo neguam; (důr.) homo perditus.

"ničemnosť, neguitia. :
ničemný, neguam; tmprobus, pravus; —

marný inut:lhs; vanus; adv. neguiter, im
prode; frustra.

nezřízený — nikoli.

ničiti, něco delěre algd; ost. v. „zničiti.“
nijaký, a) — nikteraký nulltus generis; b)

— žádný nullus; nemám n. naděje nullam
spem habeo; adv. nijak(ž) nullo modo;
neguaguam ; minime.

nikady, v. „nikudy.“
nikam, adv. nusguam; aby n. ne usguam;

nemohu n. -— unaven jsem defaligatus
sum.

nikdá, -y, adv. nunguam; nullo tempore;
ještě n. nunguam antea, nunguam ante
hoc tempus ; a n. nec unguam.,

nikde, -ž, adv. nusguam (n. není psáno 5u8
guam est scriptum); nullo loco; aby n. ne
usguam ; u. jinde nusguam alibi; n. není
naděje nihil usguam spei.

nikdo, nic, a) nikdo nemo (v gen. užívá se
místo neminis vždy nullius (hominis), a v
abl. místo nemine obyčejně nullo); nullus;
a n. nec guisguam, aby n. ne guts, důr.
ne gutsguam (aby naprosto n.); nikdo
není mne nešťastnější nihil est. me infor
tunatiůs ; b) nic nihil; zcela n. prorsus
nihil; nie dobrébo nehil dont, n. nového
mihal novi, n. takového nihil tale, n. pra
vého nehič verum ; loupeže nejsou n; zlého,
když . latrocinia nullam habent infa
miam, guae etc.; vyjma nom. 4akk. řiká
se obyčejně nulla res, jen ve rčeních:
z ničeho de neb ex nihtlo, v nic, tn neb
ad nihilum, a n kompar. stává vždy ni
hilo: o nic větší, menší nihilo major, mi
nor; nic méně ntht/o minus; o me zdra
vější než... . non magis sanus guam ..;
ve větách záporných guidguam (abych
ničeho nepominul ne praeterirem guid
guam); a nic nec guidguam; aby n. ne
guid; za nic a pro nic sine causa; tudíž
«) „nic“ co zostřená zápověď: nic nespě
cbej cave festines; B) rčení: za nic pova
žovati, míti, nic si nedělati z čeho pro
nihilo putare algd; není na tom n. in ea
re mihil est; nebude z toho nie res ea non
conficietur, exitum non habebit; není s tím
nic de illa re nihtl est; nebude s tím nic
ea res non succediť, 8 ním, z něho de tllo
homtnéebene sperare non licet; nic nebýti
mihal esse neb posse; byl bych ihned ni
čím stalim nullus essem; k ničemu nebýti
nijali esse; na nic ——špatně, v. toto; na
n. přivésti aď snternecionem, ad nihilum
redtgěre algd ; trritum facčre algd ; na n.
přijíti pessum čre; ad něhilumvenit algd;
v nic obrátiti v. „zničiti“; v dvojité o
tázce: či li nic annon, necne; v. „či-li“,

nikoli, -v, adv. a) co důr. zápor non; negua
guam; n. neumělý non sine arte; avšak
naše „n.“ k sesílení pouze záporu přida
né, opouští se: avšak n., po tom neptám
se sed ego ústa non guaero; b) v odpo



nikterak — nosítkář.

vědi: 08; minime (vero), mullo modo;
neguaguam; V. „ne.“

nikterak, -ž, adv. a) — nikoli, v. toto; b)
— žádným spůsobem nullo modo; — na
prosto ne neguaguam, neutiguam.

nikterý, nulitus generis; neuter.
nikudy, adv, nusguam; 1. jinudy, než nus

guam alibi, ntst (guam).
nit, filum.
nitro, nitř, pars interior ; obyč. jen adj. in

terior : n. domu domus interior; n. země
viscera terrea ; tp. = duše, srdce člověka
animus, mens.

nitrozemi, regio medilerranea.
„hiva, campus; ager.
niveč, ve rčení : v n, obrátiti, v. „zničiti.“
nizkosť, humilitas; tp. n. rodu humilitas,

tgnobilitas generis; mn.mysli humilitas;
animus humilis, abjectus,

nízký, a) — nevysoký kumilis; — nízko le
žící depressus; n. břeh liťus planum; u.
místo (v zemi nižina) locus depressus;
tp. «) o hlasu, zvuku grav?s; B) o ceně vilis;
levis; za D. cenu něco k, parvo neb vžli
(pretio) eměre algď; b) o rodu a stavu —
sprostý humilis, obscurus, tgnobilis; nižší,
též minor; (člověk (=) n.rodu homo igno
bilis ete., (neb ignobilt loco natus); opo
vržlivěji sordidus (z n. počátku a 'sordi
dis únitiis); v kompar. a superl. stává
inferior, infimus: člověk velmi n. rodu
infimo loco natus; nižším býti druhého
inferiorem algo neb tmparem alcui es86;
lidé z nejnižšího stavu omtnes infimi or
dinis (generis); c) o smýšlení — sprostá
cký hRumalis; dlliberalis; důr. sordidus ;
n. smysl animus humilis etc.; adv. a) in
ferius ; n. ležící depressus, demissus ; n.
seděti humalt loco seděre; b) humiliter;
c) humiliter, dliberahter ; sordide.

nižádný, v. „žádný.“
nížina, locus depressus, demissus.
nížiti se, o osobách v. „ponižiti“; o věcech

desiděre.
no, v. „nu.“
nobrž, v. „nýbrž.“
noc, %0%; V n., za noci nocte, nocíu; ve dne

i v n. die et nocte, (7— neustále) dies
noctesgue, dies et moctes, noctes et dies;
celou noc per noclem; totam noctem; celou
n. pracovsti lucubrare; po celé noci mul
tas neb totas noctes; pozdě v n. multů

"nocte; dlouho do n. aď multam noctem ;
na. noc, k noci primě nocte; přes noc
někde býti, v. „nocovati“; 8 nocí sud
noclem; dobrou noc! salve! vale!

nocleh, a) pův. mansto; hospittum; noclekem
býti někde, v. „nocovati“; b) — míra
„cesty slér (untus diet) ; castra.

noclehovati, v. násl.
nocovati, a) n. někde perhoctare; b) — bdíti,
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noc stráviti vigilare, o vojínech v?giltas
agěre.

noční, nocturnus; sa n. doby nocčurno čem
pore; nocte, noctu; n. práce opus noctur
num, (o učencích) lucubratio; n. stráž
vigiliae.

noh, gryps; gryphua.
noha, pes; k nohvum padnouti ad pedes

alca se abjicěre, projicěre, provolvěre; ad
genua alcs procumběre; u n. ležeti ad pe
des alcs Jacére; na n. komu šlápnouti, v.
„šlápnouti“ ; jiti co noba nohy mine pe
detentim, (káravě) tarde, lente, segniter
gradi; tp. «) v nohy €e dáti in fugam
neb zn pedes se conjicěre; v. „útěk“; f$)
noha — nikdo: ani noba nenšla omnes

perierunt; y) pevnou nohou se postaviti
constalčre; postaviti se na nohy =- zmoci
se se reficčre, se recreare, (vzhledemk
moci, bohatství) včres neb opes afflictas
recuperare, reficérře; na nohy komu po
meci erigěre neb levare algm; práva (ná
rodu) nohama šlapati omnia jura (populi)
obterěre, božská i lidská omnia divina hu
manague jura permiscěre; jednou nohou
v brobě státi mort propinguum esse; no
hami vzhůru všecko obraceti omnia per
miscěre et perturbare; na slabých n. siáti
claudicare, angustius se haběre 3;ani nohou
z domu nevyšel ne pedem guidem domo
extuht; ani nohou někam nevkročiti ne
pedem guidem algo inferre.

nohatý, longis pedibus.
nohsled, pediseguus; tp. assecla ; imitator

(inepťus).
nořee, urinator.
nořiti, něco mergěre algd; n. se mergěre se

(in aguam); urtnart (co nořec).
nos, 4) pův. «) vůbec nasus, dlouhý n, (no

sus longus, dlouhý n. mající nasutus); n.
vzhledem k čenichání nares (ium); dobrý
n. nares acutae, míti sagaciter odorari;
něco k nosu dáti (aby voněl) ad nares
admověrealgd; nos krvácí sanguis ex na
ribus fiuit; P) n.u zvířat a u lodí rostrum ;
b) tp. ve rčení: za n. koho voditi — pod
váděti čuděre; circumvenire, fallěre algm,
— zdržovati differre, extrahére, frustrare
algm; za n. voděn býti varits frustratio
nibus differri; 8 dlouhým n. odtihnouti
fall, spe neb conalu exciděre, re infecta
disceděre ; n. vysoko nositi superbire, alios
prae se conlemněre; nos vzhledem k či
chu: nos všudy strkati omnia rimari,
omnibus rebus se immiscěre.

nosatý, nasalus.
nosič, * gerulus, bajulus; m. nosítek lecttca

rius.
nosidlo, ferculum.
nositi, v. „nésti.“
nositkář, lec/tcartus.
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nosítko, obyč. pl., nosítka lecíca.
nosorožec, rhinoceros.
nošení, těla habitus (corporis).
nota, ve rčení: zpívati notou caněre canli

lenam, vždy tou neb stejnou n. eandem
cantilenam caněre.

notář, scriba publicua.
notný, z hodně veliký magnus, gravis; —

stalečný fortis; ——silný solidus, firmus;
n. piják homo multi viní; n. muž vir
strenuus; adv. graviter, vehementer; 80
lide; n. vypeskovati graviter objurgare
neb casťtigare algm.

nouze, a) >= potřeba vůbec angustiae; diffi
cultas, res angustae; v n. býti in angu
stiis versari, malis premi; vn. komu při
spěti succurčre alcui laboranti; zvl. a)
Čas nouze nmnecessilas; V ČAS nD. 8i opus
fueril, si ita necessttas tulerič; 8%res cogel;
v čas největší n. st summa necessitas in
ciderit, in summo discrimine; jen v Čas
n. non níst summu necessitate cogenle; pro
čas n. ad subitos casus; přísl.: n. železo
láme necessitas ulltimum ac maximum telum
est; obrana z u. děfensio contra vim tlla
tam; lež z n. * mendacium necessitate ex
pressum ; lží z n. si pomoci mendacio ne
cessarto se expedire; pomoc v n. * auďi
ltum in rebus adversts latum ; nouzí při
nucen necesstlale coactus, adv. necessario;
pomocník z n. neb v n. gui in rebus Úre
pidis alcut succurrit; B) n. oč penuria,
dnopia rei alcs; n. o peníze angustia pe
cuniae, míti n. o peníze dďtfficultate nu
maria premi; n. míti oč carčre, laborare
re alga, (ji pocitovati) egěre, indigěre re
algá; n. všech věcí žnopid omntumrerum;
b) = nedostatek pokrmu, bida tnopia,
egestas; n. trpěti in egestate esse, inopem
esse; egéstate premi; nenechati koho n.
trpěti viclum suppeditare alcui; v n. při
jiti, upad outi aď inoptam redigi.

nováček, %ovus; n. v čem on algč re číro,
rudis; zvl. — bránec (nově odvedený vo
ják) novus miles, miles tiro; nováčkové
novt mělites, (mililes) tirones, o ce'é legii
těž legio guae proxime conscripta est, legio
tironum, o celém vojsku egercitus tťiro.

novina, res nova; novumi zvl. pl. noviny
— denník acla diurna; commentariů di
urnt.

novinka, == prvotina guod primum est in suo
genere ; Z prvotiny ovoce a p. primitiae.

novinkář, homo nova guaegue caplana.
novoluní, luna nova.
novomodní, novus; adv. nove, novo more.
novorozený, recens (toto co adv.) natůas,
novosnoubenec, 200u8 8ponsus,
novost, novitas ; ZZ Nová Věc, V. „novina.“
novota, novitas; v ohledu společenském a

polit. „novoty“ res novae; novotám přáti,

nosítko — nutiti.

po nich bažiti novis rebus studěre; novoty
dělati res novare.

novotář, gut in re algd algd novat; v ohledu
polit. rerum novarum studiosus neb cu
pidus.

novotářský, omnia novandi cupidus; v ohledu
polit. rerum novarum studiosus neb CU
pidus.

novotářství, cupidilas omnia novandt; vo
hledu polit. studium rerum novarum,

novotnosf, novitas.
novovdaná, nova marila.
novověký, novus, recens neb recentior.
nový, novus, — druhý, jiný alter, — čerstvý

recens; zcela n. plane recens; — nesesla
bený recens, tnteger; u. síly víres tnlegrae;
v. vojsko copiae recentes, integrae; n. 0
Badaad colonia; n. věk aetas recenlior ; n.
rok annus iniens; v. „rok“; n, měsíc luna
nova; n. člověk a) — nezkušený, v. „no
váček“; A) — z nepatrného rodu homo
novus; zvl. z novu, z nova denuo; de (ex,
ab) integro; iterum (z n. narozený * re
natus, iterum nalus); často předslovcem
re: un. začíti něco infegrare, redintegrare,
renovare algd (na př. pugnam, bellum,
seditionem ete.) v. „obnoviti“; adv. nove;
n. narozený recens naťua.

nozdra, nar18.
nožeň,v. „pošva.“
nožik, cultellus.
nožní, gen. pedis.
nu, nuž, nuže, int. age, o více osobách agite;

n. tedy agedum (agitedum); eja!
nucení, vis; 8 m. něco činím vi coactus neb

necessarto alod facio; bez n. sine necesst
tate, nulla vi cogenle; též sine causa.

nucenosť,vis; tp. durilas.
nucený, adj. tp. o řeči coactus, contorlus ;

durus.
nuditi, koho čím čfaedium neb molestiam af

ferre alcui; re olga; n. se oho languescěre;
taedet me rei ales.

nudnosť, op'š adj. násl.
nudný, čaedii plenus, molestus, ——sucho

párný insulsua, zdlouhavý lentus; adv.
moleste, lente.

nůše, fiscina ; corbis.
nutiti koho k čemu a) pův. cogěre algm

facěre algd, vřídka ul faciat algd neb aď
algd faciendum ; dáti se n. cogi, = nerad
činiti tnvito antmo facěre algd; b) méně
důr. = míti koho k čemucompellěre, ad
ducěre, perpellěre algm ad algd factendum,
ut faciat algd; potřeba nutí tvá povin
nost tě k tomu nutí čuum esť hoc facěre,
též deběs hoc facčre; c) ——neustále pro
riti etiam atgue etiam rogare, k jídlu, pití
invilare algm poculis, cíbo; uvl. pass.
„nucen“ coactus; n. býti neb viděti se n.
coaelum esse (algd facére); non póšše dutin

-—
——le



nutkání — ó.

etc.; jsem n. cestu nastoupiti faciendum
mih: video, uť proficiscar; n. se, tp. ant
mum vincčěrs; imperare sibi.

nutkání, tmpetus; často se opíše slov. in
stare.

nutkati, koho, v. „nutiti“; n. se na koho
petěre algm, nač, več* tenděre, niti ad
algd ; tnvaděre in algd.

nutnost, necessitas; často opíše se: nenáhlí
žím n. věci tě non video, id facčre ne
cesse esse; podal jsem důvody nutnosti
cesty té exposui, cur iler tilud faciendum
essel.

nutný, necessárius, 7—nezměnný immutabilis,
inevitabilis; nutná potřeba nečesšilas;
mnohdy se opíše: n. následek toho jest
necessarto tnde segutlur ; fieri non polest
gůúin... nutno jest (aby neb inf.) necesse
est (s akk. a inf. neb konj.), toto učiniti
hoe facěre; jindy též gerund, ano i opor
tet; adv. necessario. .

nuzáctví, egestas; (důr.) mendtctlas, miserta.
nuzák, homoegenttssimus, pauperrimus; men

dicus.
nuzný, o osobě egens, inops; důr. menďicus ;

o věci miser; tenuis (všctus) ; n. život všta
misera, zvl. vzhledem k stravě victus te
nuts, tenuttas victus; n. býti in egeslale,
tn tnopia vivěre, velmi n summa egestate
esse; adv. misere; n. se živiti v. násl.

nuzeti se, nuzovati se, aegre vitam tolerare;
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n. se čím fatigari remnebtn realga, erer
ceri in re algá, s kým mullum operae neb
molestiae tn algo exhaurire.

muže, v. „uu.“
nůž, culler.
nůžky, forfex.
nýbrž, cn). sed; verum; nejen — n. i s0n

modo (solum, tantum) — sed etřam.
nynějšek, Aaec tempora; zvl. od n. ab hoc
' inde tempore; až do n.adď hoc usgue tem

pus, usgue ad hodiernum diem; pro n. tn
praesens, in praesenlia.

nynější, gut nunc (hodie) est; praesens; htc;
guo etiamnunc uluntur homines; n. král
rex gui nunc imperium tenet; n. časy haec
tempora ; n. času nune; n. věk Aaec neb
nostra aetas; aetas guae nuno est; při n.
okolnostech impraesentiarum; ul haec sunt
tempora.

nyní, adv. a) pův. o přítomnosti nune; hoo
tempore, hodie; i n., n. ještě etiam nune
usgue; n. teprv nunc demum; zrovna n.
nunc ipsum, nunc guum mazime; b) při
přechodu myšlenek jem; n. povím jam
dicam; c) o minulosti tum, tune; n. teprv
tum tpsum, tllo Vpso tempore.

nýti, perire; touhou po čem n. destderso
ales rei flagrare neb confici, láskou k če
mu amore alcs flagrare, confict; oko ny
jící oculi tgnem falentes.

O.

O, praep. A. eakk. a) o věcech, kolem kte
rých se čČinnosťpodmětu pohybuje, v lat.
obyč. pádem, jejž sloveso vyžaduje: hlavu
o zeď naraziti caput tiltděre parieli; z8-.
vaditi o něco ojffenděrein algd re n. ad
alad; zásluhy o vlasť merita in patriam;
v. dotyčná slova; b) u sloves: raditi se,
hádati se, bojovati, smlouvati se a p.
stává u předmětu v lat. buď propter, ob,
de n. pouhý abl.; mluviti o přátelství de
amicitia sermonem haběre; ost. v. dotyčná
slov.; obzvl. u sloves: jíti, běžeti, přijíti,
praviti: běží (jde) o život tvůj vtča tua
agitur; přijíti oč perděre algd, privari re
alga; připravíti koho oč prtvart re algůá;
c) k vytknutí čísla, ceny a míry, zvl. u
kompar. a jemu podobných výrazů stává
pouhý abl.: o něco paulo, o nic nihilo ;
o co n. oč jsi šťastnější guanto es feli
ctor; o jeden prst více míti uno digile
plus haběre; aby o jeden (dům) více měl
ut ad earum numerum unam adderet; o
dva roky starší bienniomajor ; o tři stře
více větší tribus péědibusmajor; o hlavu

větší býti než někdo capitis longitudine
algm superare; B. s lokál., a) u sloves:
o čem věděti, slyšeti, mluviti, přemýšleti
a p. de; psáti o čem de alga re scrtběre;
kniba o přátelst-i liber gut est de ami
citia; Cicero ve své knize o přátelství
C. in eo libro, guem scrtpstt de amictita;
pracovati o čeh, v. toto; b) k vytknutí
spůsobu na místě gen. přivlastňovacího,
v lat. abl. n. jiné obraty: potvora o mno
hých blavách monstrum multa capita ha
bens, vůz o dvou kolích carrus duabus
rotis instructus ; loď o Šesti věslích navte
hexeris, otřech triremis; žíti o čem vtěěre
alga re, býti o hladu esurire; c) o čase
circiter, sub (s akk.); mnohdy abl : o vý
chodě, západě slunce solis ortu, Occasu;
jindy de: o půl noci media de nocíe; o
třetím bdění de čeritá vig?!ta.
interj.o! o, Romule! Romule! obyč.akk.:
o bože per deum tmmortalem, o, já ne
šťastník (0) me perditum! o, nikoliv mi
nime vero; o by útinam! o, odpusť mně
dýnoscas měht gaeso (obsecro) !

ó,
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ob, praep. a) o místě, ve rčeních: ob dům
alternis domibus, ob onu stranu potoka
ultra (trans) rivum; v. též „ra“; b) o
čase: ob den alternis diebus, (míti ob
den velitelství alternts imperitare); ob mě
síc alternis mensibus; obrok secundo guo
gue anno; ob noc secunda guogue nocte;
je-li „ob noc -— za noc, na noe,“ v. tyto
praep.

oba, ambo, (o věcech co pár k sobě patří
cích: oběma rukama ambabus manibus,
neb když — oba spolu: oba plakali ambo
Jiebant; oba bratři ambo fratres) ; utergue
(= každý o sobě, my oba učergue no
strum ; oba padli utergue eorum cecidit);
někdy též duo (zvl. u zájmena ukazova
cího) a pl. učrigue, a sice, a): při subst.
toliko v plur. užívaných: obě ležení utra
gue castra; P) kdykoli na každé neb
aspoň na jedné straně více 0:0b se na
lézá: oběma, Atheňanům i Lakedaemon
ským, zapověděl k válce se strojiti uťros
gue et Athenienses et Lacedaemonios bel
lum parare vetat; taktéž: obě strany (ne
přátel) utrigue; jeden z obou alťer n. alte
ruter; utervis, uterlibel; žádný z o. neuter;
po obou stranách aď utrumgue latus; in
utrague parte; z obou stran učrimgue; ab
utrague parte; Ba obě strany utrogue; v
obou případech tn ulrague parte; obé
utrumgue, následují-li dva pojmy, v jeden
celek sloučeny býti mající: et — et, guum
— tum: obé, moje peníze i práce byly
marny eťpecumam eť operam perdidi.

ebadva, v. „oba.“
obako, adv. utrimgue; ab utrague parte.
obal, velamentum ; zvl. tp. bez obalu aperče,

ingenue.
-obaliti, něco do čeho, čím otrcumplicare, in

volvěre algd algů re.
obálka, tmvolucrum, legumentum, velamentum.
hapolný, mutuus, (0. láska amor mutuus);

mnohdy gen. učriusgue u. jinými obraty:
o. zášť odium mutuum n. commune; svě
o. síly suas invicem vires; 0. dobrodiní
beneficia ultro citrogue data et accepta;
adv. mutuo, tnler 86; invicem, vicísstm ;
podporují se obapolně alter alterum ad
Juvat; v. též „vespolek.“

obarviti, něco colore inficěre u. tingěre algdď.
obava, metus, se starostí spojená cura, důr.

solltcitudo.
obávati se, čeho, v. „báti se.“
obcování, communio, šocietas; ——tovaryšení

usus, consuetudo, důvěrné famtlarilas;
sermo familtaris (důvěrná rozmluva); v.
též „tovaryšství“ ; je-li „0.“ — chování
se: dobré (zlé) o. boni (mali) morea.

obcovati, čemu tnfieresse alcui ret, s kým ulť
algo n. consuetudine alos, versari cum algo,
důvěrně familiariter uti algo, usu amict

ob — obecenský.

tie cum algo conjumctumesse; 0. někde
— býti, v. toto.

občan, c?v38.
občanský, oivilis ; o. záležitost res ctvilis n.

publica; na o. záležitostech dílu bráti tn
forum ventre,

občanství, civilae.
občanstvo, cives; civilas.
občasný, certo tempore recurrens; adv. certis

temporibua,
občerstvení, recreatio; == věci občerstvující

cibus el potua.
občerstvění, recreatio.
občerstvěti, anímum relaxare; recreart.
občerstviti, koho recreare, reficére algm.
občina, ager publicue.
obdaření, donatio, neb slov. násl.
obdařiti, koho čím donare algm re algd n.

alcut algd, hojně magnis domis (ampiltsst
mis praemiis) afficěre algm ; těž tp. part.
obdařen praeditus, ornatus, auctus re alga.

obdělati, obdělávati, něco colěre (agrum).
obdiv, -ování, admiratio; k o. všech cum

omnium aďdmiralione.
obdivovatel, admirator; častěji slov. násl.
obdivovati, koho, co neb o. se komu, čemu

mirart, admirart algm, algd; velice se
jemu obdivuji, též magna est ejus aďmi
ratio, obdivuji se mu velice est miht ma
gnae admirationi.

obdoba, similitudo ; par ratio.
obdobný, stmtlts, consentien8; ad parem ra

tionem compositus; adv. similiter; part
ratione.

obdržeti, něco a) — negstratiti leněre, reli
něre, obtiněre algd ; obzvl. boj, bitvu, pole
o. superiorem esse n. disceděre (proelho);
vincčre, v. „zvítěziti“; též obecně rem
obliněre; při 0. causď n. judicio vincěre;
causam n. litem obliněre; b) ——dostati
accipěre, obtiněrealgd; perveniread algd;
(vice méně násilím) poliri re alga (vládu
rerum potiri); o.čeho při kom n.nakom
(prosbou) tmpetrare algd ab algo, (namá
hánim) adipisci, consegui, assegut algd,
(dobrou náhodou) nancise: algd ; obdržím
list literae ad me perferuntur, správu nun
ctus mihi ajffertur; certior fio; Vítězství
obdržeti viclortam reportare (nad nepříte
lem, na nepříteli de hoste), v. těž shora,
8); zvl. mužskou togu 0. virilem togam
suměre.

obé, v. „oba“ n. „oboje.“
obec, — obecnost commune, — městská o.

civilas, GO občané cives; ——vepnická 0.
pagus; — stát respublica, civitas; 6v0
bodná o. respublica libera ; — říše regnum,
imperium; na útraty 0. publico sumptu,
de publico, publice; ve jménu o. publice;
publico constio.

obecenský, v. „obecný“; o, duch, 0. mysl



obecenství — obětování.

amor ad communem salutem defendendam
a nalura datuas.

obecenství, usus, consuetudo; o. míti s kým,
v. „obcovati s kým“

obecenstvo, homines; populus; naše (nynější)
o. homines nostri temporis n. guš nunc
sunt; 8přízní 0. secundo populo; oznámiti
něco 0. in vulgus eděre m. ejfferre algd.

obecný, -ní, a) ——obci náležející publicus
(ager polnosti); o. pokladnice aerarium
publcum n. commune, o. jmění (bonum)
commune, co polnosti ager publtcus, agri
publici ; 0. starší senalor, o. rada senalus,
senatores; na 0. útraty, v. „obec“ ; b) —
veřejný publicus, communis; 0. dobré salus
communis, v příčině o. dobrého rei publi
cae causa, jakž užitečné jest 'o. dobrému
uť rei publicae poscit utililas; c) ——všech
se týkající communis n. gen. omnium (0.
radost omnium laetitia, o. úžas omnium
terror; o. zlo malum commune); všem o.
universus; d) společný communis; to
nám o. s hovady hoc nobis cum bestii
commune est; všechny věci mají 0. omn?
um rerum est inler e08 communtlas ; ©)=—
obyčejný vulgaris; usitalus, třitus ; 0. řeč
sermo vitae communis, sermo vulgaris, též
plebejus; £) Z sprostý vulgaris; plebejus;
o. lid vulgus, multitudo, plebs; o. člověk
homo plebejus n. de plebe; unus de multis,
unus € plebe; adv., v. „vůbec.“

oběd, vzhledem k času cibus meridianus,
prandium; co hlavní jidlo coena, co ho
stina convivium; o. vystrojiti, dáti, učiniti
convivtum instručre, ornare, apparare; k
o. pozvati koho aď coenam algmadhi
běre; po o. spal coenatus n. posť coenam
dormivit, sobě léhává posť cibum meridi
anum paulum congutesctil; po o. byl mně
list dán epistola maihi coenato tradita est.

obědvati, coenare,
oběh,. ambilus, circuitus; cursus (stellarum,

lunae); o. hvězd, též conversiones coelestes;
orbis astrorum.

obehnání, opiš slovesem násl.
obehnati, obháněti, něco čím, na př. město

zdí circumdare, cingěre algd a'ga re, cir
cumdare alcui algd; sepire algd alga re;
lidem válečným o. město obsidione cín
gěre, obstděre urbem.

oběhnouti, obíhati, a) trans., o. něco n. ko
lem čeho currčre circum algd; slunce 0
bíhá zemi (dle mínění arci myslného) sol
circum lerram volvitur; b) intr, ctrcumtre,
o hvězdách decurrěre.

obebráti, koho o penize * ludendo n, lusu
numos ab algo auferre.

obejiti, obcházeti, círcumire; městem obch.
urbem circuměre; tp. než rokobejde prčus
guam annus eractus esť, praeteriit; uvl.
a) 0. koho, — jíti do kola circuměre algd,
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čre circa algd; (prosebně) ambire (homi
nes); o. ponůcky, stráže ctrouměrevigilias,
stationes; o. koho (tajně, co nepřítel) ctr
cumventre algm; tudíž: strach mne obešel
timor me incessit, hrůza horror me perfu
dič; tp. 0. koho == ošiditi cercumventre
algm; fallěre, decipěre algm; b) 0. něco,
a) — projíti obire algd; B) — vyhnouti
se čemu vitare, declinare algd; zákon o.
legi fraudem facčre; 2) obejíti se s čím
contentum esse re alga; satis haběre algd;
o. se n. moci se o. bez čeho carére posse
alga re n. alcs oper; non desiderare algd;
nemoci o. se bez čeho egěrealga re; stné
alga re omnino esse non posse.

obejmouti, v. „objíti.“
obejmuti, v. „objetí.“
obelhati, koho mendacůs fallěre algm ; men

tiri alcui (sebe sama 8%b?ipat).
obeletíti, koho ďolo capěre n. fallčre, (per

insidias) circumventre algm, důvěrou per
fidem circumventre algm,

obemknouti, v. „obklíčiti.“
oběsiti, koho suspenděre algm (na stromě de

n. tn arbore); suspendio interiměre. algm;
o. se vitam suspendio fintre,

obeslání, 7—zavolání čnvitatio, zvl. úřední
vocatus; ost. opíše se často slov. násl.

obeslati, obsilati, koho, před sebe, k sobě
vocare, advocare, evocare;, (7Z mnohé o.)
convocare, (důr.) acetre, cogěre algm ad 86,
do sbromáždění ad conctonem, (— při
vésti) arcessčre algm; dáti otce do kurie
o. patres in curiam cilari Juběre; o pa
novníku a p. říká se: excire, evocare (na
př. principes civitatis); ku právu, právně
n. před soudce, před soud o. koho algm
in jus vocare, diem dicěre alcui, též in
Judictum cttare, arcessčre algm, u čeho de
re alga n. alcs ret; v. „po/Mati.“

oběšenec, gu? viťam suspendio finivit,
oběšení, suspendium.
oběť, a) — posvátný výkon sacrifictum ; 8a

crum; res sacra ; 0.%a mrtvé, 0. pohrobní
inferiae, za hřích piaculum ; 0. pohrobní
mrtvým přinášeti parentare morluis; vů
bec: 0. č'niti, konati, v. „obětovati“; b)
— věc obětovaná, zápalná o. * Aolocau
stum ; o. mokrá libatio, zábitná hostia;
victima; ©) tp. verčeních: vlasti velikých
o. přinésti mulla condonare patriae; sebe
v o.dáti vitam (salutem) suam condonare;
státi se obětí čeho perire, opprimi re
algá; mortem oceumůděrepro re alga.

obětavosť, v. „obětovnost.“
obětnice, ara.
obětný, sacr'ficahs; o. kvas epulae sacrifi

cales; daps; o. chléb libum, o. dobytče
hostia, victtma, o. nůž culter,

obětování, sacrsficatio, zvířat tmmolatio; obyč.
však se opíše násl. slov.
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obětovatí, a) — oběť konati rem sacram n.
sacra (n. sacrum) facčěre; sacrificare, na
hrobě nebožtíků parentare (mortuis); b)
o. něco sacrificare algd n. hostid; sacra
facěre re alga, (zvířata) tmmolare, mactare,
caeděre (hostias, victimam, bovem); c) tp.
— dáti, přinésti darem dare, donare, of
ferre algd; o. se n. život svůj vitam (sa
lutem) suam condonare, pro koho vitam
pro algo profunděre, pro salute alcs se
morti offerre; o. čas nějaký něčemu, v.
„věnovati.“

obětovnosí, asi jaclura (vynaložení zvl. pe
něz nač), velikou o. získati koho sobě
algm magnmisjacluris ad se perducčre;
velikou o. koho zachovati hleděti * capi
tis ac fortunae periculum adďdirepro alcs
salute.

obezditi, něco muro circumdare algd.
obeznalosí, v čem cognilto, scientia, perilia

ret alca,
obeznalý, v čem n. s čím gnarus, peritus

res alcs, versatus in re algá; velmi o. býti
v čem exercitalissimum esse in re alga;
O. 8 poměry rerum perilus.

obeznati se, a) s kým notum n. familiarem
fieri alcui; familaritatem contrahčre cum
algo; b) v čem sctre a'gd, alcs rei non
ignarum esse; se vším úplně obeznámen
býti omnia explorata haběre.

obezřelosť, obezřetnost, cěrcumspecito, cautio ;
prudentia.

obezřelý, obezřetný, caulus, prudens; adv.
caute, prudenter.

obezříti se, kde stlum loci otrcumspicěre, tp.
v čem cognoscěre, perspicčre algd.

oběžnice, sčella errane.
obežrati, něco ambeděre algd.
obhájce, tutor, defensor, propugnator; 0.

před soudem patronus.
obhájiti, obhajovati, rettněre algd;

„hbájiti.“
obhlédnouti se, někde oculis perlustrare u.

collustrare algd, visere algd; tp. — sezná
miti ge cognoscěre algd.

obhraditi, něco čím sepire algd re alga.
obhrýzti, něco ctrcumroděre algd.
obcházeti, v. „obejíti.“
obcházka, v. násl. n. „obchůzka.“
obchod, 1) — obcbázka amůditus, slavnostní

pompa; 2) — Živnost vůbec guaestus; —
kupčení mercatura; negotium; ——peněž
nictví negotiatio, o. vésti, míti mercatu
ram exercére n. facěre, negotium facěre,
negotiari, v čem venděre n. venale haběre
a!gd.

obchodilý, v. „ošumělý,“
obchoditi, (oděv a p.) usu čerčre algd.
obchodní, o. město emporium, znamenité fo

růúmrerum venaltum celebratum ; 0. zále
žitost negotium.

ost. V.

obětovati — objednati.

obchodnický, mercatorius; 0. loď navte mer
catoria ; 0. Živnost mercatura.

obchodnictví, mercatura.
obchodnictvo, collegium mercatorum; merca

tores.
obchodník, mercator; negotiator; o. v obilí

(negottator) frumentartius.
obchůzka, ožrouilio (vigiliarum); obyč. slov.

circuire (vigiltas n. staltones).
obihati, v. „oběhnonti.“
obilí, frumentum, co potrava fruges; vzhle

dem k ceně a prodeji annona; (tudíž: o,
přiráží annona ingravescit; 0. jest drahé
annona cara est, (s) o.spadá annona larat
n. levatur); obchod v o. negotiatio fru
mentaria; nouze o 0. tnopia frumenti n.
frumentária ; dodávání o, (co daň) tribu
tum frumentarium, (co příspěvek ve válce)
frumentum imperatum.

obiliti, něco dealbare algd.
obilna, -ice, horreum.
obilný, frumentarius; o. trh forum frumen

tartum.
obírání, = okrádání spoltatio; o. se čím

cura rei alce; o. se vědami studia litera
rum, filosofil studium phtlosophtae, rolni
ctvím cultus agrorum.

obirati, obrati, a) — sbírati legěre (poma),
stringěre (folia) ; housenky o. erucas colli
gěre; b) tp. a) — loupiti: lidi o. spoltare,
exspoliare, expilare algm; pocestné o.
latrocinari; R) obrati si něco — vybrati
eligěre, deligěre algd; dare se rei alcut;
obral si zvláště filosofii za předmět bá
dání phtlosophiam imprimis elegiť,in gua
elaboraret; c) o. se (s) čím operam poněre
dn re alga, versari n. occupatum esse tn
re alga; tractare algd (na př. htstoriam),
studěre rei alcui (na př. graecis literis
řeckou literaturou); erercére (artem); —
býti při čem čnteresse (rebus divinis bo
hoslužbou); tím se neobírám oc altenum
est a meis studis; zpytováním čeho se 0.
guaerčre algd; zapověděti komu o.se kni
hami usum ltbrorum tinterdicěre alcui; v.
též „zanášeti se“; v myšlenkách o. se
s kým, sčím cogitare de algo; 0. Be my
šlenkou nějakou cogitare, meditari, — úů
mysl nějaký míti, v. „úmysl.“

obiti, něco čím praefigěre algd re algá.
objasnění, -= vysvětlení explicatio, expla

natio; dáti 0., v. násl.
objasniti, něco tllustrare, collustrare algd;

tp. vysvětliti sllustrare, explicare, ex
planare algd.

objednati, něro a) — sjednati v. toto; b) 0.
něco u koho, při kom, na př. práci u ře
meslníka opus algd fabro curandumdare;
mandare opifici, ut rem alguam mihi. con
fiat; jídlo o, coenam.imperare.



objem — obličej.

objem, ambitus, cirouitus; — obsah spatium,
— velikost magnitudo; ostrov má 20000
kroků v o. tnsula tm circuilu viginti mil
bum passuum est m. viginti millia pas
suum in circuitu patet; veliký o. míti latepatěre;velikéhoo,„ capax.

objeti, objižděti, a) — jeti okolo, na koni
ciroumeguitare algd,| na voze, na lodi CUTTU,
navi circumvehi algd; superare (na př.
Euboeam) ; b) = jeda minouti cursu de
chnare n. vitare algd, — delší cestou jeti
v. „sajeti“; c) -= jezdením prohledávati
obeguttare (na př. staliones); pereguitare
(actem).

objetí, 7— obejmnotí amplexus (v o. in am
plexu), complexus; ——objíždění, opiš slov.
předch.

objevení, žnveníio; IZ prozrazení indictum;
o. se adventus n. opíše se slovesem: hned
při svém o. se guum primum in publicum
prodůt; při jeho o. se čllo conspecto.

objeviti, -ovati, něco a) 7—vynalézti znvenirealad; b) — v známost uvésti apertre,
patefacčre, detegěre (na př. sensus suos,
oceulta consilia alca a p.); 2) 0. Be, a) —
zjeviti se (0 věcech) apparěre, cerni, (o
osobách) se ostenděre, consptci, in con
spectum venire; Apollo objevil se jemu
ve snu species Apollinis per somnum ei
oblata esi; b) — nastati exststěre; největší
obtíž se objevila summa. difficultas pro
ponebatur,

objevny, cesta o. tťer ad novas terras inve
mendas susceplum.

objezd, opiš slov. u „objeti“ vytknutými; v.
též „objíždka.“

objíti, v. „obejíti.“
objíti, (obejmu), objimati, něco, koho am

plecit, amplexari, complecti algd, algm;
kolena něčí o. genibus ales se advolvěre,
ad genua alcs provolvij 0. Se inter se
complecti.

objiždka, ctrcuttu8s; o. v cirku jednou kolem
spalium; orbis.

objižděti, v. „objeti.“
obkládati, v. „obložiti.“
obkladek, fomentum ; dávati komu o. corpori

alcs fomenta adhiběre.
obklíčení, (měs'a) obsidio, obsessio (urbis).
obkličiti, koho circumatare, circumsistěre,

(četně) stipare, (nepřátelsky) etrcumventre
(hostem); vojskem svým obklíčen copits
circumfusus; 0. něco cingěre, circumdare
algd;' moře horami obklíčeno jest mon
tibus mare continetur; o. město a p. urbem
obsiďione cingěre; operibus cingěre n. clau
děre arcem ; obklíčen býti (o obležených)
circumsederi.

obklopiti, koho v. předch.
obkousati, něco circumroděre algd.
oblak, nubes.
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obléci, oblíkati, koho do šatů tndučre alocui
vestem; šaty na sebe o., v šaty 0. 86 ve
stem stbi tndučre; calceamenta et vestem
suměre, v jiný šat vestem mulare; do
zbroje, v odění o. se arma indučre; part.
oblečen vesťitus, černě sordidalus.

obléhání, obsidto, obsessio; oppugnalio (do
bývání); ustati od 0. obsidionem relin
gučre, obsidione absistěre ; často však opíše
se slov.: po dlouhém, marném o. odtáhli
od bradu ab arce, guum diu neguidguam
oppugnala essel, recessum est,

oblěhati, obléhnouti, obsiděre, též obsidione
cingěre (urbem); operibus cingěre n. clau
děre (arcem) ; oblehací vojsko copiae ur
bem obsidentes; oppugnantes; ©. stroje
opera (um).

oblek, vestitus ; cultus, vestes, též koll. vestis;
habitus; krásný o. ornatus.

obleknouti, v. „obléci.“
oblétati, circumvolare algd.
obleva, frigus solutum; nastává 0. nives li

guescunt n. solvunlur; frigus n. htems sol
vilur.

obleviti, o zimě v. předch.
oblezlý, glaber.
obležení, v. „oblébání.“
obliba, a) na čem, v čem =- oblíbení vo

luptas; studium; míti o. v čem delectari
re algů, voluptatem capěre ex re algá;
studio (amore) rei alcs capi, nemiti abhor
rěre a re alga; b) ——oblíbená věc res
gratissima ; guo guis maxime delectatur,

oblíbenec, něčí deliciae (el amor) ales; ost,
v. „oblibený.“

oblíbenosf,gralia; caritas; u veliké o. býti,
v. „oblíben.“

oblíbený, oblíben, vůbec — milý gratisstmus,
praecipuus ; guo gui8s maďime delectatur ;
(o. jídlo cibus, guo guis maxime delectatur;
o. slovo vocabulum guo guts saepissime
utitur ; o. předmět básníků, rozmluva a p.
locus solemnis); dilectus, gratus (alcut),
gratiosus (alcu? n. apud algm); u lidu o.
popularis; v provincii velmi o. gratiosis
simus in provjňcia; u koho velmi o. býti
esse magna. řatiá n. multum valere gratiů
apud algm;lorére gratia alcs; bohům o.
býti uli diis propitiis; s áti se o. u koho
gratiam n. favorem alcs sibi conciltare.

oblíbiti, oblibovati, (si) něco, v čem delectari
re algá, voluptatem capěre ex re algů;
studěre alcui rei; zvl. oblíbiti (si) někoho
n. něco, též adamare algm n. aigd; dili
gěre algm; amplecti (honestum mravopo
čestnosť).

obličej, vůbec facies; vzhledem k výrazu
vnitřních citů 08s,vulťue, frons: o. zasmu
šilý vultus trislis, veselý vultus laetus,
serenus; smutného o. býti frontem can
trahčěre; znáti koho po obličeji nosse algm

11**
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de facie; podoba obličeje facies; oris ha
bitus.

obliti, koho n. něco čím oircumfunděre alcut
alyd n. algm re alga.

obloha, coelum.
oblomení, opiš slovesem (k o. přijíti tnfringt).
oblomiti, koho, co, tp. násilně infringěre (im

probitatem); — obměkčiti molltre, lenire
animum alce; dáti ae 0. leniri, molliri,
prosbou něčí precibus alcs ceděre, obsegut
alcus precaníi.

oblouk, a) -— křivá linie eurvatura; při po
hybování ferus; b) u staveb arcus; ví
tězný 0. arcus triumphalts.

obloukovitý, arcuatus ; adv. * arcuaťim.
obloupati, strom corticem arbori detrahěre.
obloupiti, 1) v. předch.; 2) o. koho, co 64

pilare, spoltare algm, algd, (z) čeho pri
vare algm re algd; spoliare algm (na př.
armis, vesle, pecuniď a p.); auferre, ert
pěre aleui algd.

obložiti, něco čím circumdare algd rei alcut.
obluda, =- přišera spectes; umbra, larva; —

neobyč. výjev portentum, miraculum; tp.
o člověku monstrum homints, tetra et im
manis bellua.

oblý, oblongus; ovo stmilia.
obměkčití, něco molltre algd; tp. o. koho

prosbami a p. Jflectěre animum alcs; v.
„oblomiti.“

obměr, orbis ; circuttus.
obmeškání, cessatio ; negligenlia.
obmeškati, koho čardare, retardare algm,

moram facěre alcui;.0. něco praetermittěre
algd, čas tempori deesse; non adesse ad
tempus, non obire tempus; Z zanedbati
negligěre algd; o.koho čím recusare algd
dare alcui; 0. 8e v čem immorari rei
alcut ; haerére tn re alga.

obmezení, círcumscriplio; bez 0. sine ulla
excepňione; absolute.

obmezenosť,o. místa, Času angusttae ; tp. 0.
rozumu s/upor.

obmeziti, koho, něco certis finibus includěre,
terminis circumscriběre, intra terminos coér
cěre algm, algd ; moďdumponěre rei alcut,
čím, též terminare algd realgd; — zmen
šiti minučre, deminučre, tmminučre algd;
vydaje o. sumplus circumciděre; 0. se nač
ultra algd non progredi, ve svých poža
davcích non amplus postulare, v řeči non
ampltus dicěre, ve vydáních sumplus 8408
circumscriběre, parcěre sumpřibus; part.
obmezený: 0. moc potestas certis finibus
circumacripta ; tp. o. člověk homo tardus,
hebes; hlava o. tngentum tardum, imbe
cillum ; o. čas temporis angustiae.

obmysl, consilium ; vojenský o. ars n. fraus
bellica; bez 0. aperte, pod o. per spe
ciem.

obmysliti, obmýšleti, a) o. koho čím desti

obliti — obor.

nare aloui algd; — dáti, darovati con.
ferre algd in algm; dobrého n. dobré o
komu alcu? consulěre; alcs rattonibus con
sulčre, prosptcěre; commodisalcs inservire;
v. „starati se“, „pečovati“; b) o. něcc
spectare (algď n. ut algd faciamus); ta
agěre ut . . „; tn animo miht est (facčre
algd); in antmo haběre algd; něco veli
kého moliri, zlého machinari algd; nic
zlého neobmýšleje bono consilio; co ob
mýšlíš guid tibi vis? něco zcela jiného
o. longe alio spectare; válku tajně o. del
lum dissimulare.

obmyti, koho, co ablučre algm, algd.
obmyti, opiš slov. předch.
obnášeti, (v počtech) v. „dělati.“
obnažiti, něco nudare, denudare algd ; 0. meč

gladium stringěre n. e vagina educčre; 0.
hlavu capuť apertire.

obnositi, šat čerčre, conlerčre vestem; zvl.
part. obnošený (o šatech) čritus, obsoletus,

obnovení, rénovatio; instauratio.
obnoviti, něco a) 7—v předešlý stav přivésti

renovare, veficére, restiiučre algd (na př.
muros, templum a p.); revocare (tempus) ;
b) — znova začíti tntegrare, ředintegrare,
renovare (na př. proelium, pugnam, sedi
tonem, amiciliam, dolorem atd.); válku o.
(o národech podmaněných) rebellare; mír
o. pacem reconctliare; 2) 0. Be renovari;
o ráně a tp. o vášních recrudescčre; vzbou
ření se obnovuje seditio recrudescit.

obočí, supercilium,
obohatěti, v. „zbohatnouti.“
obohatiti, koho locupletare, diviliis augěre,

divitem reďdděre algm; o. se, v. „zbohat
nouti“; tp. abecedu o. novas liťteras ad
děre ; 0. řeč copiam sermontia augěre; ser
monem ditare.

obohatnouti, v. „zbohatnouti.“
oboje, v. „obojí.“
obojek, co ozdoba monile; u psů meltum.
obojetnost, ambigutilas.
obojetný, anceps; o. meč gladius ulrtmgue

habens aciem; tp. o odpovědi a slovích
ambiguus (responsum, verba), anceps (ora
culum, responsum), dubius (verba), flexi
loguus el obscurus (oraculum); o. člověk
gui utrigue parti favet; homo bilinguts;
homo ambigui ingenit; 0. odpověď dáti
ambigue n. nthtl certi responděre.

obojí, utergue; 8 o. strany utrimgue, ab -uíra
gue parte; lidé o. pohlaví homines utrius
gue sexus; v. též „oba.“

obojživelník, bestia guass anceps, tn ulrague
sede (in terra et in agua) vivens.

obor, a) z- okršlek orba; o. země orbis
terrarum (n. terrae); vzduchový o. ačr
circumjectus; coelum; 0. parnatý ačr gui
est terrae prozimus; b)= působištělocus,
campus, v. toto; zvl. věda, umění, kte



obora — obrátiti.

rými se kdo ranáší genus; studia (orum);
ars, artifictum; v o. literatury tn ltteria;
to nesáhá n. nepatří do mého o. hoc ali
enum est a meta studits; volil sobě ob
zvláště filosofii za 0. svůj philosophtam
imprimis elegit, in gua elaboraret; 0. filo
sofie jest veliký philosophta late patel;
to patří do o. řečníka hoc est proprium
oratoria.

obora, vivarium.
obořiti se, na koho, na něco, a) násilně im

petum facčre, irručre, irrumpěre in algm;
vi adďoririn. oppugnare algd, zbraní ferro
pelěre algm; na Italii se o. Italiam pe
těre; B) slovy vehementer increpare algm,
acerbtus invehi in algm.

obosečný, v. „obojetný.“
obouti, boty inďducčre calceos šibi, soleas tn

pedes.
obr, vir major guam pro humano habitu; vir

ingenlis corporis ; gigas; o. býti humanae
magnmludinis modum exceděre.

obrácen, conversio; 7 návrat reditus; Z
polepšení redilus ad virtutem; o. 86, v co
mulato.

obrácený, tnversus; tp. perversus, pravus; V.
„opáčný.“

obraceti, v. „obrátiti.“
obradovati, koho (čím) delectare algm, laett

tiam ajfferre alcut (alga re).
obrana, a) — bránění defensto, propugnathto,

před soudem patlrocintum ; o. z nouze de
Jensio contra vím tilalam; použíti 0. s
nouze vím vt repellěre; o. podniknouti
propugnattonem suscipěre; tp. 7—pomoc
praesidium, fides; něčí o. bledati fidem
alcs implorare; b) ——budova pro obranu
propugnaculum,munimentum;arg; c)
posádka praesidium; město velikou 0. c
sazeno jest urby valido praesidto jirmata
esli.

obránce, defensor, propugnator; o. lidu črt
bunus plebis ; o. před soudem i obecuěji
patronus.

obraňovati, v. „brániti“ n. „ubrániti.“
obrat, 1) conversto; o. kola ečrcumactus rotae ;

na obrat ——ihned ollico, stalim; tp. 0. v
řeči translatio; T figura; v obratech mlu
viti verba transferre; 2) — změna com
mulatio 3;0. štěstí commulatio D, vicissttudo
fortunae.

obrati, v. „obírati.“
obrátiti, obraceti, 1) trans. a) pův. vertěre,|

convertěre, (koně o. eguos circumagěre, loď
ku břehu "%avemad litus torgučre, diri
gěre, converlěre) ; 7m na druhou stranu o.
tnvertěre (na př. manum); obraceti listy
v knize *pagtnas libri percurrěre; váda,
hřbet o. se convertěre; ——utéci, v. toto;
tp. vše z vrub na lic 0. ma summis mi8
cěre, omnia turbare et miscčre; b) — směr,

*
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dáti dtrtgěre; oči o. na koho, nač oculos
conjtcčre n. convertěre, referre ad n. tn
algd, od čeho avertčre oculos ab algo;
o. hlavu po čem ctrcumagěre cervicem (ad
omnem strepilum) ; podobně: zřetel lidí
na sebe o. oculos (animos) hominum ad
se convertěre; zřetel svůj nač antmum
altenděre ad algd; řeč nač 0. mentionem
facčěrede re alga; na dobrou stráuku, v
dobré něco 0. a) — za zlé neměti in me
ltorem n. in bonam partem accipěre n.
anterpretari algd; bene accipěre algd (na
zlou in malam partem n. male accipěre
algd); By — dobře ukoněiti exilum rei
alcs prosperum redděre; veškerou mysl o.
nač omni cogitahione ad algd ferri, toto
animo el studio incumběre algd; to n. ta
slova na sebe obrací ?ď sib? dictum n. ad
86 pertiněre putat; nejvyšší moc na sebe
o. rerum polirt; ©) 7—vynaložiti conferre
algd ad algd, collocare, poněre algd in
re algd; peníze nač 0. pecuniam insuměre
in algd n. conferre ad algd, práci operam
in re algd collocare, mnoho práce a času
multum temportis et operae ret alcut tri
bučre; k svému itku 0, něco in suanm
utilitatesi convertěre alad; d) — promě
niti, v úsloví: v nic, v nivec 0, (město)
tollěre, delére (urbem) ; v. „zničiti“, v poušť
o. devastare, v popel tncenďdio n. igni de
lére (urbem); v drť o. discerpěre algd;
zvl — proměniti v jinou bytosť in aliam
naluram converlěre algd; mutare algd in
algd; koně do vola 0. eguum in bovem
convertěre ; podobně a) radost v zármutek
o. dolorem gaudio mulare; B) 0. I na
praviti kobo abďucěre algm a witiis; a
perdita vila ad virtultem rvocare algm;
jest všecken obrácen comm'/atus est totus;
totus alius est; k pravé víře o.koho * ad
verum Det cultum alcs animum convertěre;
2) 0. se, a) pův. se convertěre, converti
algo; cireumagi; vojíni se obracejí (pěší)
mililes convertuntur, (o koňácích) eguos
circumaguní; zv). (rozpačitě) se obraceti
tergiversari; 0. se ——vrátiti se reverti,
redire ; ter retro veříěre; remigrare; 0
brá il se s vojskem do R. Ruspinam cum
copiis converti!, iter jflexit; o. se někam
— jíti, pospíchati, v. tato a p.; tp. vše
se na ruby obrací omma turbantur et
miscentur; b) směr změniti. se convertěre,
alio dirigi; vítr se obrací ventus se vertit
D. circumagit, v jihozápadní ventus im
Africum se vertit; štěstí se obrací fortuna
vertit n. convertilur n. se inclinat; magna
rerum jit commutalio, se obrátilo, též for
tuna mutavit n. mutala est; k někomu se
0. se convertěre ad algm, a) o pomoc con
fugěre ad algm; B) slovy aďtre algm, pří
větivě blande appellare algm, prosebně
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pelčre algd ad algo; na soudce se o. ju
dicem convenire, ad judicem deferre algd ;|
nevím, kam se 0. mám guo me vertam,
non habeo; ©) o. se k čemu 1- oddati se
deděre se rei alcui, se conferre ad algd;
d) o. se več — proměniti se se convertěre,
mutari ; v prach se 0. in pulverem resolvi,
v popel ad cineres redire; vnic 'e o. ad
nihilum ventre n. redigi n. reciděre, mži
kem nullum repenie fieri; povětří se obrá
tilo čempestas commutata est podcbně:
0. se 7—napraviti 86 mores suos mulare,
ad bonam frugem se recipěre; o. se k viře
křesťanské *aďd Christianam fidem tran
sire; e) 0. se — skončiti se nějak exitum
haběre; v. „Konec“ 3).

obratník, * circulus tropicus.
obratnost, pův. agilitas, celeritas; tp. o. du

ševní ingenů celerilas; Z gzru*nosťars,
artificium ; faculias (v římském hovoru
romanae linguae).

obratný, pův. agilis (0. most *pons gut tolli
et demitti potest); tp. — hbmtýpromptus,
k čemu adď algď; facilis; exercilalus, ver
salus (in re alga), (0. k mluvení, v řeči
facilis et expeditua ad dicendum); o řeči
voludils; chytrý callidus, versutus ;
adv. prompte; callide.

obraz, a) vůbec ?mago, co plastické dilo e/fi
gies; stgnum; o. bohů a p. satmulacrum,
o. člověka sčatua ; malovaný o. čmago
picta, pictura; původní o. exemplum, exem
plar; kniha s obrazy liber imagimbus
distinctus, ornatus; b) — podoba čmago;
species, figura; spaní jest o.smrti somnus
est tmago morlis; o. svůj viděti exemplar
alguod sut intuěri; ©) IZ podobenství v
řeči transiatio; figura; v obrazích mluviti
verba transferre; d) — představení věci
imago, species, forma rei ales; 0. 0 čem
si utvořiti (v mysli) čmaginem rei alcs
cogitatione fingěre; e) Z vzor exemplár
(ad imiltandum propositum) ; exemplum.

obrazec, exemplum.
obrázkový, spis liber imagintbus ornatus, di

stinctus.
obrazný, tmagine expressus ; 0. výraz verbo

rum tmmutatio; adv. per imaginem; o.
mluviti verba ťransferre.

obraznosť, cogitatio (po případě též s pří
vlastkem falsa); ingenium, men8; imagi
natio, tmaginandi vis; bohatá o. ubertas
guaedam ingentt; klam 0. lusus ingenů;
visum.

obrážeti se, (o světle) refulgěre, relucěre.
obrniti, koho loricá munire algm.
obrok, pabulum.
obrokovati, koně eguos nulrire;

praeběre eguis.
obrostlý, v. „porostlý.“
obrovský, ?ngentis n. vastae magnitudinis ;

pabulum

obratník — obstarati.

ingena, tmmanis; 0. tělo corpus ingens n.
vastum; o. síla robur ingens; 0. postava,
(co vlastnosť) species virtť majoris guam
pro humano habitu, — obr, w. toto; 0.
stavba opus ingens, aedificatio immani8;
moles; o. práce labor ingens, opus plu
rimí lobořris; o. krok gradus ingens; tp.
o. krokem jíti admirabiles facěre progres
9u8.

obruba, ——kraj vůbec ora, margo; — lem
limbus ; clavus. .

obruč, circulus.
obručí, armillae.
obřad, cerimonia ; ritus solemnis ; obřady ná

boženské, též religiones ; dle o. rile.
obřemeniti, koho, co onerare algm, algd;

onus imponěre alcui.
obřezati, -ávati, něco (na př. víno) pulare,

amputare (vitem) ; 0. peníze circumetděre
numo8.

obsaditi, místo nějaké locum praesidio Jfir
mare, occupare ; obsiděre u. insiděre algd
(na př. vtas, dtinera, omnes aďitus); úřad
o. munus deferre n. mandare alcui.

obsah, vůbec guoď alga re continetur; 0.
knihy a p. argumentum; summa, sentenha,
co protiva formy res; list, jehož o. byl
tento epistola, in gua erat haec sententia;
list byl následujícího o. Uiterae tn hanc
senteniiam u. hts verbis scriptae erant;
slova plná vážného o. verba gravia, řeč
oratio rebus et sententiis referta.

obsáhnouti, obsahovati, něco a) = rukou o.
palma amplecti algd; strom arborem cir
cumplecti; b) o. v sobě continěre, com
plecti algd; haběre algd; (celá otázka ni
čeho neobsahuje než... tola interrogatio
nihil habeť, nist ...); ©) rozumem o. něco
mente algd convplecti, comprehenděre; po
dobně: řečí svou 0. něco oratione com
plecti algd; několika slovy 0. něco paucis
verbis complectt algd.

obsazení, (města a p.) occupatio; obyč. se
však opíš> slov. u „obsaditi“ vytknutými,

obsílka, opiš slov. u „obeslati“ vytknutými.
obskakovati, ctrcamailire.
obsloužiti, obsluhovati, koho mtnistrare p. mi

nisteria facčěre alcui; famulum esse ales;
obsluhuje mne kdo operá n. ministerio
alcs utor; o. veřejné hodnostáře apparěre
alcut.

obsluha, ministerium n. opiš slov. předch.
obstarávání, curaltio, věcí cisích procuralio

(ales ret).
obstarávatel curator, záležitostí cizích pro

Čurator.
obstarati, obstarávati, něco curare, accurare

(pro koho) procurare, algd n. algd faci
endum nD.ut algď fiat; psaní na koho o.
literas ad algm perferendas čurare; své
záležitosti 0. suas res obire; Špíži 0., O



obstárlý — obvlhnouti.

vojínech samých frumentari, pro vojíny
n. pro vojsko providěre frumentum exer
citut; obzvl. 0. pole agros colěre.

obstárlý, aelale provectior, grandior; adv.
semliler; o. vypadati senili specie esse.

obstáti, a) ——okolo státi eircumatare algm ;
b) — nebýti dopaden čntactum esse; non
tentari ab algo; ce) — vydržeti maněre,
permančěre, též valěre; vzhledem k blaho
bytu a společnému dobru sťare; beze vši
spravedlnosti nemoci 0. stne ulla justitia
vivěre non posse; pohodlně může o. habet
unde commode vivat; d) (dobře) obstáti,
v zkoušce a p. probari, bene rem gerčěre,
lépe než ostatní vinečre ceteros.

obstaviti, v, „zatknouti.“
obstojný, o jakosti meďdiocris, o velikosti, výši

A p. modtcus, salis magnus; — snesitelný |.
tolerabilis; adv. mediocriter; modice; 8a
tis; tolerabiliter.

obstoupiti, obstupovati, koho ctrcumstare, cir
oumststěreulgm, (nepřátelsky) cireumvenire
algm ; vojskem obstoupen copiis circum
fusus; 0. co cingěre, otroumdare algd.

obsypati, něco a) pův. obručre algd, v. těž
„Posypati“; b) tp. a) o. koho (o množství
lidu někoho obkličujícím) sťipare algm;
P) o. koho čím cumulare algm (praemiis,
muneribus), conferre in algm algd, ornare
algm (honoribus, laudibus).

obširnosť, a) — prostrannost amplitudo, la
titudo; b) tp. 0. v řeči copia, ubertas;
diligentia.

obšírný, a) ——prostranný amplus; laxus,
spatiosus; b) tp. o. v řeči, bez přihany
copiosu8; accuratus, diligens; s příbancu
longus, verbosus; o. řeč oratio latior, ube
mor; bylo by n. jest obšírné longum est
(s inf. n. větou podminečnou); adv. a)
laxe, late; b) copiose; aceurale, diligenter ;
ubertus, multis verbis; obšírněji pluribus
verbis; o. vypisuje hodnosti jebo longus
n. mullus est in honoribus ejus enume
randts.

obtáhnouti, něco čím, a) — obklíčiti etngěre
algd re alga; b) — potáhnouti v. toto.

obtékati, ctrcumflučre (terram); circumfundi
alcut rei (na př. urbi).

obtěžovati, obtížiti, a) něco (břemenem) one
rare algd alga re; onus imponěre alcui;
— nesnadným učiniti ďifficilius redděre
algd; v. „stížiti4“; obtížený čím onustus,
oneralus re alga; b) tp.o.koho molestum,
incommodum esse alcui; oneri esse alcui;
negotia facessěre alcut, čím obtunděre algm
algě re, na př. otázkami interrogando,
listy eptstolis ; prosbami o. koho precibus
fatigare algm; c) o. sobě gravari 8 inf.;
neobtěžovati sobě placěre, dignari; neob
těžoval sobě mne pozdraviti dignatus est
me salutare.

—
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obtíž, a) — tiše onus; b) — obtížnost sn
commodum, molestia; onus; 0. komu dě
lati, na 0. býti komu molestiam alout ex
hiběre, ajfferre; v. „obtěžovati“; 0. míti
onere premi; ©) — těžkost difficullas ;
labor; tmpedimentum ; bes o. facile; nullo
negotio; 8 0. difficiliter (dtfficulter) ; 0.
komu dělati, v cestu klásti tmpedimentum
ajfferre, impedimento esse alcui; žádné o.
se strany nepřítele nenalézaje nihil hoste
prohibente; bez o. můžeš nahlédnouti fa
cile potes intelligěre; nebudu vám o. činiti
nihil in me morae erit.

obtižíti, v. „obtěžovati.“
obtížnost,v. „obtíž.“ o
obtížný, a) — obtíže činíci diffictlis; gravis;

b) = odporaý molestus; tmporlunus, in
commodus; gravis; trochu 0. sudmolestus,
velmi permolestus; adv. difficulter ; mo
leste, incommode, graviter.

obtočiti, něco čím tnvolvěre, circumplicare
algd re alga; rediměre algd re alga.

obůj, v. „obojí.“ í
obuší, v. „naušnice.“
obuv, calceamentum.
obuvník, sutor.
obvazadlo, vinculum.
obvázati, něco čím circumligare algd alcus,

koho čím algm alga re; ránu 0. vulnus
alligare, obligare, oltář pentlí vinculum
arae inserěre.

obvěnění, dos uzort a marito oblata.
obveselení, a) ——obveselování oblectatio, de

lectalio; pro své o. antmi causa; b) —
co obveseluje oblectamentum; Ju ditas,

obveseliti, -ovati, koho odlectare al; n. ant
mum alcs; jocum n. risum mověre alcui;
laetitia efficére algm; o. se oblectari n. se
oblectare re alg, oblectamentum capěre em
re alga.

obvětí, comprehensto n. ambilus, cirouttus
verborum; periodus; 0. nad míru dlouhé
nimis longa aententiarum continualio.

obvinek, laémia,
obviněnec, 7648.
obvinění, a) ——obviňování tncusalio, aceu

salio; criminathio; b) <= z čeho kdo ob
viněn jest crimen.

obvinitel, gu? incusat algm ; criminis auctor;
ost. v. „žalobník,“

obviniti, -ovati, koho z čeho vůbec — vina
dáti komu culpam ret ales aleui tribučre;
zvl. žalováním : o. koho z čeho, do očí
incusare, před jiným accusare algm alcs
rei; argučre algm crimine algo; nomen
alca deferre de algá re, neprávě falso
algm accusare, falso culpam tn algm con
ferre, slovolně criminart algm; 0. před
právem, v. „obžalovati.“

obvinouti, v. „obtočiti.“
| obvlhnouti, madesečre,



174 obvod —

obvod, o. kruhu, kola a p. ambi/us; — území
agér, terrilortum.

obvyklosť, v. „svyk, obyčej.“
obvyklý, v. „zvyklý, obyčejný.“
obvyknouti, v. „přivyknouti, zvyknouti.“
obyčej, consueludo; mor; někdy též slove

sem solěre (míti 0.); 7—obcování, v. toto;
po starém 0. véťere consuetudine, more
snelitulogue majorum; nad 0. praeter con
suetudinem, u adj. a adv. solito s komp.
(nad o. veliký solito major) ; řeka zapla
vila místa ta nad 0. fluvius loca solito
magis tnundavit; jest 0. že... mosn.
moris est 8 inf. n. ut; ea est consueludo,
ul . + +5 též tn usu communi est; to jest
můj 0. sic consuevi n, institut, hoc est meae
consueludinisj míti V 0. consuevisse, 30
lěre ; podle o. mého učřiconsuevi, tnatitut,
soleo; vo. přijíti in consueludinemvenire;
= 0. vyjíti obsolescěre; o. to 8 stbou nese,
jest tak o. consuetudo ferť, est usu recep
čum, est tnsčitutum; býti ským v o., míti
o. s kým, y. „obcovati“; všemi o. státi
oč omnibus viribus et opibus contenděre
už . . „5 zvl. 0. — mravy člověka mores.

obyčejný, a) ——v obyčeji jsoucí usttatus ;
solitus, solemnis; communis ; 0. slovo ver
bum usitatum ef tritum; často se opíše
slov. solěre (jest o. otázka guaeri solet;
dokázal tím svoji o. lehkomyslnost eadem,
guae solebat, hac in re futt ejus tevitas;
o. znamení otrávení guae indicia esše so
lent veneni); b) -— obecný communis, vul
garis; o. člověk unus e multis, homo ple
bejus; adv. ex more n.consuetudine ; ut
(fieri) solet, ut fit; plerumaue, fere; též
se může opsati slov. consuevisse n. solěre ;
zvítězí 0. vincěre consuevit .n. solet; jel
dříve než o. maturius, guam consueverat,
profectus est; jak se o. stává uť fiť n. ul
solet.

obydlí, a) -— příbytek domictlium, domus;
b) — sídlo sedea; o. vykázati komu kde
collocare algm tn loco algo.

obyt, v. předoh.
obyvatel, vůbec tncola, k čemuž může se

přidati vhodný gen. (na př. %.oppidi, vici,
insulae a p.); — občan ctvis; I— měšťák,
též oppidanus; — vesničan, též paganus,
vicanus; „obyvatelé“ vzhledem k počtu
homines (krajina ta má mnoho o. haec
regio multos alit homines); někdy též ha
bitator; první obyvatelé Britanniegui
tmlio Brilanniam incoluerunt (tenuerunt).

obyvatelka, tncola.
obyvate!stvo, — obyvatelé, v. „obyvatel“
obývati, o jednotlivci a rodině: o. dům Aa

bstare tn aedibue, semi n lérra; o celém.
národu čeněre, colěre (regionem).

obzor, aspectus; též coelum; to obmezuje

očekávati.

náš o. td aspeotum nostrum defmil; tý.
o. poznání tnčelligeniia.

obzvláštní, v. „svláštní.“
obžaloba, a) ve při hrdelní accusalto, co ob

viňování crtmen, zvl. křivě eriminatio; b)
ve při soukromé, o majetek a p. postu
latio; petitio; actiojv. „žaloba“; o. vsné
sti na koho, v. „obžalovati.“

obžalovací, spis libellus (actionis), řeč accu
satio.

obřalování, v. „obžaloba,“
obžalovaný, v. „obžalovati.“
obžalovatel, v. „žalobník.“
obžalovati, někoho z čeho, čím před soudem

accusare, postulare, arcessčre algm (z krá
deže furti, z podplacení crimine ambitus,
z násilí de vi, z vraždy úkladné tnter
Sicarios); nomen alcs deferre de re alga
(z vraždy otce de parricidio); diem di
cěre aloui, reum facčre algm; písemně
dieam scriběre alcut; libellum dare de algo;
hrdelně o. koho capitis algm accusare etc.;
křivě, neprávě crtmen Jfingěre im algm,
falsa criminatione uši; part. obžalovaný
reus.

obžalovník, v. „žalobník,“
obžerný, edar, vorax; 0. člověk homo multi

cibi n. multi viní.
obžerství, — žravost edacitas; — opilství

ebriositas.
obživa, viclus ; alimenta.
obživěti, v. „obživnouti.“
obživiti, koho ——vzkřísiti vitam alcs resti

tučre, vitam alcui redděre; tp. excitare,
erigěre algm; 2) — vyživiti, v. toto.

obživnouti, reviviscčre; tp. o věcech renasci,
ocas, cauda; o. kométy crines,
ocel, chylabs; tp. — zbraň ferrum.
ocelový, e chalybe factus; tp. durissimus,

Jirmissimus.
ocenění, censura, aestimatto.
ocenitelný, aestimabilis,
oceniti, něco aestimare algd, tp. též judicare

de re alga; v. též „ceniii.“
ocet, acelum.
ociditi, něco tergěre n. řergěre, purgare algd.
octnouti se, někde, v čem deventre, delabi,

inciděre in algd; mnohdy dostačí esse:
kde se octneme (za rok)? * guo loco erunt
res nostrae?

oč, Z 0 co, v. „kdo.“
očaditi, ful'gine obliněre.
očadlý, fuligine oblitua.
očekávání, exspeclalio; opini0, 8pes; nad vše

0. praeter n. contra spem omnium; nad vše
o. rychle přijíti celerius omni opimione ve
mire, pozdě serius omnium spe; v napnu
tém o. exspectatione erectus ; všechno o.
předčiti omnium opintonem superare.

očekávati, koho, co eespectare .algm, algd
n. předmětaou větou s akk. a inf, (pří



očerniti — odbojnictví.

chod nepřátel hostes venturos esse, vydo
bytí města fore uť urbs capiatur); též —
něco příjemného o. sperare, nepříjemného
teměre algd; dříve než očekávali exspecla
itone celertus; je-li „o.“ koho — čekati
na koho erspectare, opperiri, praestolari
algm, nač exspectare algd; jak velice jsem,
byl očekával na řeč trou guae mea ex
speciatio fuieseť oralonts fuae; o. nepří
tele a p. maněre, exspectare hostem; o
věcech neživých maněre algm, tmmtněre
alcut; smrť nás všechny 0. mora omnes
„manet; o. od kobo něco, na př. spásu a
p. in algo spem salutis poněre: zvl. rčení:
větší, menší než bylo lze o., vytkne se
v lat. též obratem guam pro: krveprolití
bylo menší, než na takové vítězství dalo
se o. minor clades guam pro lanta victoria
futt.

očerniti, něco nigrum colorem inducěre rei
alcut; tp. o. koho (— zostuditi) smčnvi-|
diam algm adducčre, invidtam aleui con
ciťare, u koho algm alcut in suspicionem
adducěre.

očesati, něeo delergěre n. delergěre; depe
ctěre algd; ovoce 0. poma decerpěre.

oči, v. „oko.“
očihledě, adv. aperte; man?feste; palam (ve

řejuě).
očistec, *purgalortum; tp. — trápení cala

mitas; dolor.
očištění, -ování, purgatio; tp. excusalio, před

soudem liberatto, absolutio; v ohledu ná
bož., obětmi a p. lustratto. ©

očistiti, očisťovati, a) pův. purgare, expur
gare alad; siíráním čergěre n. tergěre, ab
stergěre n. abstergěre, metením verčre; b)
o. koho purgare algm; Z soudu zprostiti
absolvěre, liberare algm culpa; a) v obledu
nábož. obětmi a p. 0. lustrare (locum,
exercitlum); očisťující oběťptaculum, sacri
Jiciumpiaculare; 2) o.se purgart; tp. —
vinu s sebe svaliti alcs ret crimen amo
čiri; o. se u koho purgare se n. purgari
alcus.

očitý, a) ——kdo něco sám vidí, ve spojení:
o. svědek tesťis, guš tpse rem vidiť n. gut
ret alcui interfuit; byl jsem o. svědkem
toho tpse (mes oculis) rem vidi; b) —
patrný, viditelný apertus, manifestus, prae
sens, evidens; ©. nebezpečí periculum
praesens; adv. aperte, manifeste; palam
(veřejně).

očividný, v. předch. b).
očko, ocellus.
oční, přelož gen. oculorum.
od, praep. a) o místě a, ab sabl., (od Říma

a Roma reďire), — z, ze e, ex s abl.;
od domu k domu, dům od domn (jíti)
per domos; ostiatim; jak naše „od“ pře
kládá se usloves: vzdáliti, odloučiti, zba
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viti, děliti a p., v. tato a podobná slo
vesa; tudíž tp.: a) o původu, příčině a
P. ©, ab; ex; secundum n. pouhý abl.:
jméno dáti čemu od čeho nomtnare alga
ab algo; v rodě trpném : milován býti od
koho d.ligt ab algo atd.; syn od dcery
(mé) ex filia nepos; umříti od čeho algd
ajffert mortem, causa morlis est; perire
(morbo), mort (ex vulnere); mdleti od ží
zně stít pertre, shořeti od ohně tgne ab
suma, consumi; B) Z ve jménu někoho
nomine ales. (meo, tuo) (na př. logui mlu
viti od koho) ; podobně: od.sebe, sám cd
sebe sua sponte; x) k vytknutí látky kla.
de se v lat. vhodné adj.: věc od železa
res ferrea; (též ferramentum); v. „z“; d)
o věcech, kam co přináleží: klíč od do
mu clavis aedium; to místo není od toho,
aby (toto tu mluveno bylo) hoc nom hujus
loct est; to nebude od místa, od věci hoc
non alienum n. non sejuncium est (n. es8e
videtur) a re proposita; nejsem od toho
— k tomu meum non esí, 7—proti toma
non repugno; b) o čase a, ab, někdy ex,
post; od onoho času ex tllo tempore, od
dětinství a puerts n. a pueritta; den ode
dne dtem ex die; rok od r. singulis annts,
guotannts; má-li se naznačiti trvání času
až do přítomnosti, klade se abhinc s akk.:
znám jej od třiceti let abhtne triginta
annos eum novi; ©) u porovnání, při kom
parativu (na př. větší od koněa p.), v.
„než.“

oda, carmen byricum,
odběhlec, -lik, desertor (stgnorum); transafuga,

perfuga. v
odběhlý,fugitivus. £
odběhlictví, opiš násl. slov,
odběhnouti, a) =- pryč odejíti disceděre; 86

proripěre; b) — utéci au/ugěre, efjugěre,
(o více podmětech) difugěre; — přebě
hnouti, v. toto.

odblesk, v. „odlesk.“
odbočiti, v. „odchýliti se“; tp. (v řeči o.)

a rerum ordine poetarum more ornandi
causa declinare; obecněji receděre a re
alga.

odboj, a) vůbec == odpor, obrana defensio
též s dodatkem contra vím illatam ; 0. u
činiti resistěre (alcui); b) zvl. a) — ne
poddanosť contumelia; R) ——bouře lidu
seditio, motus; o otrocích, sedlácích a
spojencích tumultus, o národu podmaně
ném -— vzpoura proti -vítězi rebellio, re
bellatio; o. učiniti, svésti sedittonem, iw
multum facěre, concitare, seďdilionem com
mověre; rebellionem facčre; rebellare, —
odpadnouti dejicčre (ab algo), o vojsku
impertum alcs abnučre, detrectare.

odbojnictví, stuďdtum rerum novarum; 7Z od
boj, v. 6060,
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odbojnik, a) ——kdo se protivuje homo con
tumax; b) — buřič homo seďiliosus;
původce odboje turdae ac tumultus conci
tator, atimulator et concitalor sediltonia,
— sváděč lidu concitator mulťitudinis, tur
bator plebis n. vulgi; 7—odpadlík gui ab
rege n. ab tmperio regis defecit.

odbojnosť, v. „odbojnictví.“
odbojný, a) == odporající contumax; b) —

bouřící se seditiosus, (často a rád) re
rum novarum cupidus n. studiosus ; adv.
contumaciter; seditiose.

odbyt, ve rčení: zboží jde na o. haec merx
a mullis emilur; nejíti na 0. sperni, fa
stidiri.

odbyti, odbývati, a) ——oddáliti od sebe koho
dimiltěre algm, něco exrsolvi, ltberart re
algá ; I— vykonati něco conficčre, expe
dtre algd; zkrátka o. něco rem paucis n.
cito expedtre; o. slavnost diem festum
agěre, (ra hojného účastenství) celebrare;
v. „držeti“; o. otázku guaestlionem confi
cěre; mečem a ohněm věc se odbývá
ferro et igne res geritur; b) — propustiti
míttěre, dimittěre alam; o. koho ——8 ne
pořízenou propustiti pelentt recusare; býti
odbyt repudiari, repelli; přikrou odpovědí,
posmíškem a p. koho o. contumeliose algm
dimittěre, superbe alcui responděre; 0.
koho skrovným penizem (za něco) pau
lula pecunid cum algo transigěre n. deci
děre, pacisci; tím nedám se o. in hocnon
acgutiesco, hoc miht non asuffictt; c) —
rozprodati venděre; d) — utratiti (plýtvá
ním) dissipare, profunděre pecuniam eto.;
e) odbývati zač poenas lučre (peccatt za
provinění), lučre (peccata); je-li „o. zač“
= jmín býti zač, v. toto: 2) 0. se s čím
contentum esse re alga,

odbytí, opiš slov. předch.
odbytný, z—koho, co možná odbyti, v. „od

byti.“
odbývání, slavnosti a p. celebratto.
odbývati, v. „odbyti.“
odcizeni, alienalio.
odciziti, odcizovati, altenare, abalienare (toto

též tp. hominem abalienare a senatu), —
ukrásii subducčre (furto), surripěre, aver
těre algd; o. se od koho algm n. volun
tatem alcs sibi alienare.

odčiniti, něco amověre algd, čím reparare,
sarcire algd alga re.

odčísti se, v. „odříci.“
oddáliti, v. „vzdáliti.“
oddanost, studium (alcs); animus alcs studi

osu8; voluntas in algm propensa; odda
nost k rodičům, příbuzným, k vlasti atd.
oaritas, pielas; mysli vo, udržeti anímos
devinclos retiněre n. in officio retiněre.

oddaný, deditus alcut n. ret álcui, (horlivě)

odbojník — odebrati.

studtosus alcs n. rei alcs; býti komu zcela
o. čolum esse ales; ost. v. násl.

oddati, oddávati, a) — odevzdati traděre alcui
algd, též dare, deděre; zvl. o. komu
pannu za manželku, o. koho s manžel
kou * ritu asacro uworem alcui jungěre ;
mysl o. nač adjicčre animum aloui ret;
b) o. komu — ustoupiti, zvl. ve rčení:
nemnoho n. málo komu o., nic neoddati
non inferiorem, parem esse alcut, aeguare
algm, v čem re algd; 2) o. se, někomu
(totum) se deděre n. traděre alcui, něčemu,
nač se deděre, dare, třaděre; operam dare,
vacare, sluděre ret alcui; incumběre, 8€
conferre ad algd;.collocare studium tn re
alga; v. též „dáti se nač“ ; bohoslužbě se
zcela o. čotum se vertěre in cultum deo
rum, zpytování čeho totum se collocare in
re alga exguirenda, žalu aegritudiní se
deděre, v ochranu něčí in alcs fidem ae
conferre; 0. se službě obce rempublicam
capessěre.

oddech, spiritus (beu 0. uno spirilu n. uno
tenore; sine inlermisstone) ; tp. = odpo
činutí gutes, reguies; den oddechu dies
ad guietem datus; bez 0. uno spirilu, —
neunaveně assiďue, impigre; neměti 0.
regutescčre n. obio frui non posse; 0. po
přáti komu paťt algm guiescčre, sobě guieti
se dare, nepopřáti exercčre, lacesačre, non
pali guiescěre algm; nedati si 0. non re
gutescčre; ani v noci nedati si 0. ne 00
lurnum guidem tempus sibi ad gutetem
relingučre.

oddechnouti, a) pův. antmam n. spiritum du
cěre; respirare; b) tp. 0. sobě == odpo
činouti gutescčre, regutescčre, gutetem 00
pěre; ——občerstviti se se reficěre, se re
creare, se recipěre; v. též „oddech.“

oddechnuti, v. „oddech.“
oddělati, něco od čeho amověre algd a re

alga.
oddělení,a) = rozdělování divisio, partilio,

— odtržení ďdtistractio; 0. tečkami inter
punctum; b) ——díl pars, v knize, též
capuť; ©) — odcizení separatio, sejunetio';
o. duše od těla discessus animi a corpore.

odděliti, -ovati, 4) — dily udělati, rozděliti
divtděre, partiri; b) o. jedno od drahého
separare, sejungěre, secerněre algd a re
algá; — odtrhnouti divellčre, distrahčre ;
tečkami o. dnterpungěre; part. oddělený
separatus; secretus; O.80 86 sEparare etc.,
též receděre (— odejíti).

oddíl, pars; o. vojska pars exercilus, po
slední agmen exiremum ; novissimi (BC.
milites).

odebrání se, abituse, discessus ; 0. se na věč
nosf, v. „umrtí“ ; ost. v. násl. slov.

odebrati, odebírati, a) o. komu co, == odníti
deměre adiměře alcui algd, mocí eripěre,



odehnati — odbáněti.

tajně surripěre alcui alad; b) o. se ně
kam conferre se ad algm, in castra etec.;
do Říma Romam; na cestu se 0. čn slam
se dare; tngredi n. tnire iter, na venek
rus abire, z města urbe exire, na odpo
činutí guteti se dare, cubitum tre, nazpět
se recipěre: ©.se = provincie, v. „odjíti“
o. se ze světa exceděre vita, migrare de
vit ; 0. se ke komu aďtre algm, v. „jiti.“

odehnati, odbáněti, a) o. něco (na př. zvěř)
abigěre (bestias); od sebe o. koho e con
spectu abire juběre algm ; repellěre algm;
b) — k útěku přinutiti pellěre, depellěre;
fugare, profligare (na př. hostem); nepří
tele od města o. hostes a muris remověre,
nazpět do města hostem in oppidum re
pe!lěre, rejicěre.

odechtíti se, neos.:
ptget ret ales.

odejeti, v. „odjeH.“
odějíti, v. „odjíti.“
odejmouti, v. „odníti.“
odemknonti, rec/uděre, aperire (portam, fores

a p.); závoru reserare (januam).
oděnec, (vir) armatus; lehcí o. veliřes.
odění, a) ——zbroj armatura; arma; vo

obléci armare, armis instručre, se obléci
arma induěre; 0. poraženému nepříteli
odňatě epolia; b) — pancéř lorica, thora«.odepiti, meč, v. „odrásati.“

odepříti, odpírati, odporovati, 1) o. komu v.
čemu, a) mocí reazstěre, repugnare, adver
sart, obsistěre, remiti a'cut; o. moci mocí
vim wi repellčre; o. zlému n. zlu (— za
mezovati je) comprtměre n. cohiběre ma
lum; b) o. slovy komu n. čemu oblogut,
resistěre, repugnare aleui, disputare cončra
algm, dicěre contra algd; o starších lidu
interceděre, intercesstonem facěre; odpírá
mi to contendit mecum deeare; řeči jeho
všichni hlasitě odporovali ejus orationi ab
ommbus reclamatum est; ©) obecněji: o.
čemu (smyšlením a p.) = nesrovnávati
se repugnore (veritali n. contra veritatem
pravdě); non conventre re? alcui; 0. si n.
sám sobě secum pugnare. sibi non con
stare, a se dissentire, o více věcech tnter
se pugnare; neodporovati, v. též „sonhla
siti“ ; d) — zdráhati se reniti, obniti, ost.
v. toto; e) odepříti, odpirati něco ZA
příti, v. toto; f) o. čeho komu n. komu
v čam —-nepovoliti negare, denegare alcui
algd; abnučre alcui algd n. dere alga;
nemoci robě (čeho) 0. non ?mpetrare a se
ipso; prosbě, žádosti něčí o. preces alcs
repudiare n. aspernart, v. „oslyšeti“; prů
chod komu o. algm transitu prohiběre, po
břeb sepultura alygm prohiběre; 2) o. se,
a) — vzpírati se, nechtiti čeho recusare,
ost. v. tato; b) o. se čeho ——odříkati se,
v. toto,

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.

odechce se mi čeho me
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odepsati, odpisovati, komu, 2) -— listem od
povědíti responděre n. reseriběra literis n.
aleu?, nač ad algd; b) o. komu daň ap.
alzd aleut acceptum referre.

odervati, něco avellěre, ertpěre algd, koho
z náručí někoho algm e complexu ales
avellěre.

odeslání, missto; ost. v. násl. slov.
odeslati, koho, co mittčré algm, algd (ke ko

mu ad algm); list liťeras mittěre o. dare
ad alom; o. koho co' vyslance a p., v.
„vyslati.“

odestati, — odevstávati» v. toto.
odestati se, infeclům fiert; zvl. ve rčení:

co se stalo, o. se nemůže factum infectum
Reri negutl.

odestřiti, v. „odkryti.“
oděv, veslitus; vestes, vestimenta, (krásný,

nádberný) ornatus; svrchní o. amiculum.
odevstávati, ——škulinu tvořiti Atere,
odevšad, adv. ab omnibus partibus; ex omnt

parle; undigue.
odevzdání, traditio, města obleženého dedďitio;

obyč. však se opíše slov. násl.
odevzdati, -ávati, něco komu traděre, (do ru

kou 7 manus) dare alcut algd; o. komu
co mi svěřero n. co jsem obdržel, na
př. list redděre algd alcut; avšak: o. ko
mu list (jejž jsem psal) pro kobo n. na
koho l*teras dare n. traděre alcuž ad algm;
statek komu o. ceděre (alcuť) possessione,
bonis ; cbilí uložené 0. frumentum, guod
imperatum est, conferre; k odpravení koho
o. supphicio algm dare; 0. komu správu
čeho praejicěre algm řet alcui ; to mu celé
odevzdám čllud arbitrio ejus permitto; tp.
ve rčení: málo n. nic komu neodevzdati
non mulřumart nihil omnino ceděre alcut;
od se se traděre, se deděre aleut.

odfouknouti,flando auferre algd.odhad, a) ——odhádání, vycenění věci aesři

Kdo 3 zvl. ocenění majetku římsk. ob
na census; b) — prodej veřejná auctio,'bavených statků) sectio; často hasta;
Né o. dáti hastae subjicěre, na 0. rozpro
dati sub hasta venděre algd; o. vykonati
auchonem facěre, auctionari.

odhadač, aestimator; censor.
odhádati, odhadovati, něco a) = vyceniti ae

stimare algd, aestimationem facěre ret ales;
jmění občanů (v Římě)censěre ; b) m na
odbad rozprodati sub hasta venděre algd.

odhadní, auciionarius; o. cena pretium ; adv.
auctione constitula, sub hasta (na př. ven
děre algd).

odhájiti, (shromáždění, soud a p.) děmiťtěre
(concionem, senatum ete.).

odhaliti, něco nudare n. denuďare, detegěre
algd; tp. — vyzraditi aperire, palejacčre

odháněti, v. „odehnati.“
12
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odhlasovati, +ujfragium ferre; jest odhlaso
váno sujffragia lata sunt; ost. v. „hlaso
vati.“

odhoditi, něco adjicěre algd, zbraň arma
projicčre.

odhodlán, v. „odbodlati.“
odhodlaný, fortis; antmo promptus; o. myslí,

též magno animo; adv. fortliter, prompte.
odhodlanosť,animus promptus, paralus, prae

sena.
odhodlati, něco k čemu destinare alod ad

algd; o. se k čemu statučre, conslitučre,
decerněre algd facčre; consillum capěre
(alad facčre n. faciendi); (po dlouhém
váhání, 8 vnitřním odporem) descenděre
eo ut.. .; k válce se o. bellum decer
měre; jsem. odhodlán. statut, constitui,
stat consiltum, certum mil“ est, mírněji
mihi est in animo (facčre algd) n. part.
fat. act.: odhodlán (jsa) ra město útokem
hnáti urbem oppugnaturus; ke všemu od
hodlán aď omnia paralus.

odhrnouti, něco amověre algd; 0. Be sucein
gěre vestem.

odhroziti, koho od čeho abaterrére, deterrére
algm a re alga; == odmluviti, v. toto.

odcházeti, v. „odiiti.“
odchod, abilus, discessu8; profectio; — způ

tečný o. reditus, u vojska receptus; po
tvém o. post tuum discessum ; jest čask o.
tempus est abeundi n. abtre; při 0. pravil
discedens, (abiens, guum discederět) divit;
v. též „odjezd“ ; na o. troubiti, znamení
k o. dáti receptu: signum dare, caněre;
ost. v. „očjiti.“

odchovati, koho eďucare algm; vš'rším smy
slu erudire, docére algm; o. koho k čemu
ita institučre algm ut ret alcui aptus sit.

odchýliti, odchylovati, něco —zodehnouti aver
těre algd; tp. mysl o. od čeho animum
abducčěre a re alga; 0.+e, a) od koho, «)
— přízeň svoji odniti abalienari ab algo;
PB)— nesoublasiti ďessentire ab algo; b)
od čeho dejlectěre, declnare (de vid, a
proposito), disceděre, receděre (ab officio,
a natura, ab aegutate); mnoho se o. od
čeho (= jiným býti) multum differre a re
alga; 0. se od pravé cesty viď aberrare,
od pravdy a veritate dejflectěre.

odchýlka, n stejnosť disstmilitudo; —Zne
pravidelnost * anomalia.

odirati, v. „odrati.“
odíti, koho v Šaty vestem alcui indučre; —

okrášliti ornare; 0. se več, též suměre
(togam virilem).

odiv, spectaculum; va o. býti (speclandum)
propona expont; na 0. stavěti něco spec
tandum prvoponěrealgd, tp. ostentare, prae
se ferre algd; na o. se stavěti se csten
tare.

odhlasovati — odkrásti se.

odjakživa, v. „živ.“
odjati, v. „odniti.“
odjeti, disveděre, abire, aveht (na lodi navi,

koňmo eguo, na voze curru ete.); o lo
dích: e portu egredi, profizisci ; 0..8 loď
stvem classem (e portu) educěre (o vůdci
mluviec), o

'odjetí, a) -— odjezd, v. toto; b) — odjatí
occupatio ; v. „odníti.“

odjezd, profectio; obecněji abilus, disceasus
(— odchod), odkud a (de, ex) loco algo;
po tvém o. post tuam profectionem; často
však stává vLodné sloveso: při 0. pravil
proficiscens n. guum proficiaceretur dixit;
předsamým o.jam abiturus (dixit); dávno
před tvým o. multo ante guam profectus
es; Čas 0. tempus proficiscendi; k o. Be
chysteti šter parare.

odjimati, v. „odníti.“
odjinad, -ud, adv. aliunde 3; ex alio loco; ex

aha re.
odjíti, odejíti, odcházeti, abire, disceděre, od

někod a, ex, de loco algo; zpět 0. redire
(ex urbe), receděre; o. z provincie (o od
chodu úředníků římských z provincií) de
ceděre de n. ex provincia; n. pouze de
ceděre provinciá ; odcházejí s touž odpo
vědí eadem ferunt responsa; tp. k otcům
0. — umřiti, v. toto; je-li „o. od čeho“
— nečestně opustiti něco deserčre algd.

odjíti, odejmouti, v. „odníti.“
odkad, v. „odkud.“
odkaz, a) odkázání čestamentum; b) —

věc odkázaná legatum.
odkázati, odkazovati, a) o. koho k čemu n.

na něco, na kobo n. ke komu dďelegare
algm n. algd ad algm (rem ad senatum,
algm ad volumen ke knize); relegare (ad
auctores), revocare alom ad algd n. ad
algm (ad philosophos, ad fabulas); reji
cěre (causam ad senatum); b) (v poslední
vůli) o. komu co (řestamento) legare alcui
algd; celý svůj statek komu o. algm he
redem ex asse institučre, nic neodkázati
excluděre. algm ab hereditate.

odkazce, gut testamentum facil.
odklad, dilalio, prolatio, — průtah mora,

relardatio; ©. z jednoho dne na druhý
procrastinatio; bez 0. sine mora, nulla
morá interposildj confestim, statim; ne
trpěti o. dilationem non recipěre n. pati;
na o. býti dijferri.

odkládati, v. „odložiti.“
odkliditi, něco amověre, s namáháním amo

lir algďd; tp. o.kobo (ze světa) de meďio
tollěre algm.

odkopnouti, něco delruděre algd.
odkoupení, emlio.
odkoupiti, něco komu eměre algd ab algo.
odkouzliti, něco artibus magicis amověre algd.
odkrásti se, clam se subducěre.

a



odkroutiti — odmísiti.

odkroutiti, něcodetorgučre algd.
odkryti, něco a) = krov odundati dečtegěre,

retegěre algd; — obnažiti nudare algd;
b) 1p. a) — vyjeviti aperire, palefacěre, tn
lucem proferre, delegěre algd; — vyzra
diti proděre algd; B) — vynalézti inventre
algd.

odkud, adv. a) tázací i vztažné unde; a n.
ex guo (gutbus) ; b) neurč. — odněkud
alicunde.

odkudkoli, -livěk, adv. undecungue.
odkup, emtio.
odkupník, gut algd ab algo emit.
odkvapiti, avolare; aufugěre, 8e proripěre.
odkvěsti, deflorescčěre.,
odlehčení, a) — odlehčování levatio, alleva

tio; oltím 0. (co nemocný) melus miht
est ; b) — to co odlehčuje levamentum.

odlehčiti, a) — lehčí dělati levare, sublevare
algd ; b) tp. 0. komu Zevare algm; odleh
čilo (se) mu melius et est.

odlehlosť, spaltum, tntervallum,
edlehlý, remotus ; disjunctus, longinguus, (na

o. místě loco remoto; nejodlehlejší ulťi
mus); — skrytý reconditus, abditus, —
B cesty ležící devius; býti 0. abesse, di
stare (a loco).

odlesk, opiš na př. světlo měsíce jest o
slunce splendor lunae lumine solis reper
cusso efficitur ; tp. splendor.

odletěti, avolare.
odlev, recessus n. decessus aestis; za 0., V

Čas 0, aestu minuente; O. nastává aestus
minutí.

odleva, v. „odlehčení.“
odleviti, v. „odlehčiti.“
odlézti, prorepěre.
odličiti, v. „odděliti.“
odliti, defunděre.
odliv, v. „odlev.“
odlivek, simulacrum exXpressum na př. ex

„auro, ex aere etc.
odlomek,fragmentum.
odlomiti, něco od čeho defringěre, abrumpěre

algd.
odloučen, v. „odloučiti.“
odloučený,separatus; adv. separalim; 0. Žiti

vitam solitariam agěre.
odloučenost, solitudo, secessus.
odloučiti, koho, co od koho separare, sejun

gěre; secerněre algm, algd a re alga; o.
Se se 8eparare, 86 sejungěre ete. ; též sece
děre, receděre; odsvěta se o. a turba in
oltum et solitudinem se conferre; žíti od
loučen od obcování lidského, od světa
vitam solitarium agěre, procul a coetu ho
minum aelalem agěre.

odlouditi, komu co elicčre algd ab algo; v.
„vylouditi,“

odloupati, kůru a p. corčicem arbort detra
hěre.
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odložení, a) původně, v. „odložiti“; b) —
odročení dilatio, prolatio; o. sněmu a p.,
v. „odložiti.“

odložiti, odkládati, a) pův. deponěre algď (na
př. oaus), o. zbraň, šat poněre arma, ve
slem, též exučre vestem, ab armis disce
dere; na vždy o. něco abjicčre, rejtcčěre
algd; b) tp. a) — pustiti mimo sebe de
poněre (simultatem), dimitlěre, abjicěre (cu
ras), mattěre, omittěre (consilium, odtum);
strach 0. omattěre, abdjicěre timorem; B)
chybu o. vittum exučre, deponěre, zvyk a
consuetudine receděre ; y) o. něco na jiný
čas differre algd. (in tempus aliud, na pří
chod něčí in edventum alcs); proferre
(rem in annum); rejicěre algd (in mensem
Januarium); odkládati (den ode dna) a čím,
něco procrastinare, diem ex die ducčre n.
trahěre a'gd; sněm o, consilio diem ext
měre; lhůtu 0. diem diferre n. proferre;
0. něco na jiný čas algď in alud tempus
reservare, dijferre; ď) o. něco k čemu
seponěre alaď alcui rei n. in algd; též
designare, destinare.

odměknouti, měťescěre,
odměna, ——odplata remuneratio, compensa

no; — toco sese odměnot--dává praemi
um; prelitum;/čestná o. honor; — trest
poena; o. míti čeho praemtum n. fructum
ret ales percipěre.

odměniti (se), komu zač n. čeho gratiam
referre alcut ob algď, penězi remuneraeri
algm; 0. se rovným zá rovné par part
referre; 0. se Špatně malam gratiam re
ferre alcui, zlé dobrým maleficta benefactis

Spensare; za dobrodiní se o. beneficium
Š-edděre,referre; o. koho darem praemio af
$icčrealgm, praemtum dare aleui; slušně se
o. merilum praemium persolvčre; nemohu
se ti o. za služby tvé čantum libi debeo,
guantum solvěre dijficile est; dle zásluh
odměněn býti meritum praemtum acoipěre;
odměněn býti zač praemium n. fructum
ret a!cs percipě:e.

odměnný, mutuus; o. služba offictum mu
tuum.

odměřenosť, 7— mira modus;
se, IZ vážnost gravitas,
chladnosť rigor ; trtstitia.

odměřený,7 spořádaný composťtus; — mír
ný modicus; adv. composite.

odměření, opíš slov, nás).
odměřiti,“-ovati, něco metiri, demetiri, dime

tiri aloď, (obilí komu meťiri alcui fru
mentum); též admetiri alcuž algd; v. též
„měřiti.“

odměsti, něco averrčěre algd.
odmírka, modus; portio.
odmisiti, něco separare, sejungěre algd ab

algo; 0. se separare 8€ eto.
12*

o. v chování
(s příhanou) zz
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odmitnouti, -ati, něco, koho (od sebe) reji
cěre, repellčre algď, algm, (pohrdavě) re
pudiare, aspernari algd; 0. mínění něčí
dicta alcs refutare.

odmítnutí, rejecíto, repudialio.
odmladnouti, repuerascěre.,
odmlěeti se, obmutescěre; conticescěre,
odmlouvání, opiš slov. „odmlouvati“ ; bez o.

non repugnans; promvpte.
odmlouvati, odmluviti, někomu, něčemu, vů

bec odlogu?, zvl. o tribunech tnterceděre ;
— protiviti se resistěre, repugnare alcut;
= mluviti proti disputare contra algm,
dicěre contra alga; do řeči vpadnouti in
terpellare algm; ost. v. též „odpor“, a
„odporovati“ ; o. koho od čeho dissuaděre
ne guis faciať algd; avocare algm a ré
alga.

odmlava, tribunů tnlercessio; o8t. opiš slo
vesem.

odmrštění, rejecíto, repudiatio ; (při ucházení
se o úřad) repulsa.

odmrštiti, vůbec v. „odmítnouti“; zvl, od
mrštěn býti (při ucházení se o úřad) re
pulsam ferre.

odnárodněti, -niti se, asi mores el ingenium
sincerum integrumague a contagione accola
rum non servare.

odnášeti, v. „odnésti.“
odnaučiti, koho čemu dedocére algm algd, —

odvyknouti a consueludine rei ales algm
deducčre; o. se čemu dediscčre algd, —
odvyknouti se a consuetudine rei ales de
ceděre, desuejiert a re algč.

odnechtiti, v. „odechtiti “
odněkad, -ud, adv. alicunde.
odnésti, odnášeti, něco asportare, auferre

algd; o. se od čeho (Z zaaechati, opu
stiti) disceděre, abire a re algá; odnášeti
se k čemu speclare, perlinére ad algd;
to odnášelo se k tomu, že.. .. hoc eo
spectabat, uť etc.; to odnáší se k těm,
kteří ete. hoc illis dictum est, gui ete.

odnětí, occupatio, >= dobytí expugnatio; 0.
statkův publtcalio (bonorum).

odnikud, adv. negue hinc negue tlline; o. není
naděje, o. pomoci nzňil usguam spet, nihil
auvilů.

odníti, odjímati, odejmouti, něco komu a) vů
bec deměre alcut algď; z celku, ze sumy
o. něco de summa algd deducěre; o. něco
řezáním amputare; b) avl. a) = vziti
adiměre, násilně eripěre, auferre alcut
algd; privare, spohare algm re algě;
tajně surripěre, subtrahčre algd; nepříteli
o. zavazadla, zbraň, tábor hostem exučre
impedimentis, armis, castris, hrad arcem
capěre ex hostibůs, špíži commeatum inter
cipěre hostibus; úřad komu o. munus n.
magistratum aleui abrogare, správu jmění
rodinného removsre algm a re familtart,

odmítnouti — odplouti.

velitelství zmperium adiměre, důvěru fidem
derogare alcut; podobně: svobodu, spaní,
naději, vyhlídku o. komu libertatem, som
num, Spem, prospectum adiměre, eripěre,
auferre alcui, řeč, dech vocem, spiritum
intercluděre alcui; Život o. interficčre, sám
sobě mortem sibi consciscěre; o. komu
strach melum alcui deměre, algm metu le
vare, bolest dolorem detrahěre alcui; P)
= sniti levare, liberare algm re algá;
pouta komu o. vinoulis algm levare, sou
marům zavazadla jumenta sarcinis levare,
onera de jumentis detrahčre.

odolati, (proti) komu, čemu parem n. neo
dolati úmnparemesse, dorážejícímu resisiěre
aloui; ferre, perpeti (dolores, tincoommoda);
susliněre, excipěre algd, — přemoci vin
cěre, superare algm; 0. žádostem conti
něre, coěrcére (libidines, tram) ; 0. útoku
impetum ferre, sustiněro,

odonud, adv. allenc.
odpadek, (== co odpadlo) tnfertrimentum, ra

mentum.

odpadlík, opiš slov. „odpadnouti.“
odpadlství, defectio (ab algo); 0. od viry

* defeciio a sacris.
odpadnouti, od čeho decčděre, delabi; —

spadnouti se corpus amiltěre; tp. o. (od)
koho, Z odvrátiti se deficčre, desciscčre,
disceděre ab algo n. a ré alga, o náro
dech podmaněných zbouřivších se rebel
lare, o vojínech (= přejíti ke komu)
transfugěre, transire ad algm; od víry
křesťanské o. a + cultu Christiano desciscére.

odpadnutí, defectio; ko. poňoukati koho ani
mum alcs ad defectionemsollicitare, národ
podmaněný ad rebellandum sollicitaře, ew+
citara algm.

odpásati, meč a p. latus gladio suceinctum
nudare.

odpečetiti, list solvěre, resignare, aperire li
teras.

odpírání, opiš slov. násl.
odpírati, v. „odepříti“, „odporovati.“
odpis, responsum.
odpisovati, v. „odepsati,“
odplata, v. „odměna.“
odplatiti, něco redděre algd, dluh aes ali

enum solvěre; tp. -— odměniti, v. toto.
edplavati, v. „odplouti.“
odplaviti se, v. „odploati.“
odplouti, a) ——odplavati nantem abire; b)

= odplaviti se solvěre navem mn.pouze
solvěre (z přístavu ex portu, od pevniny
a terra); vela ventis dare; s loďstvem o.
classe projficisci, 8 udáním cíle též classe
navigare (in Macedoniam ete.); loď od
plula navis, e portu exist, solvil, in altum
provecta est; vůdce odplul čmperator clas
sem eduxií.



odplynouti — odpověděti.

odplynouti, dejtučre; tp. o čase, v. „uplynouti.“
odpočinek, a) = odpočinutí guies, regutes,

respiratio; 0. požívati gutetem capěrej V;
též „odpočinutí“; tp. chystati komu jaksi
milé o. velut deverlicula amoena guaerěre
alcut; b) ——den odpočinatí dies ad gut
elem datus; dies guielis; 0. držeti gu26s
cěre; dáti vojínům 0. mililibus diem ad
gutelem dare; obecněji lassiludinem mili
tum sedare; ©) — odpočinutí po skončené
úřední službě otum; na A dáti koho
* muneris vacationem alcui dare; na 0.
jíti a publicis negotis se remověre.

odpočinouti, (si, sobě), odpočívati gu:escěre,
congutesečre, regutescěre, (od práce a la
bore, od trampot ex moleslss; od práce
0., též aliguod tempus a labore n. ab
opere intermittěre, ex labore se reficěre) ;
vůbec též guielem capěre; nechati koně o.
eguos reficěre; zv). odpočívati — spáti
gutescčre, dormire.

odpočinutí,gules, reguies; respiralio ; — spaní
gutes, somnus; na o. jíti, odebrati se cu
bitum n. ad guietem tre, dormitum se con
Jferre; ost. v. „odpočinek.“

odpočísti, něco enumerare, dinumeraré algd;
— ze sumy odniti deďucěre, detrahěre algd
de summa.

odpočívadlo, seďile, sella.
odpočivati, v. „odpočinonti,“
odpoledne, v. „poledne.“
odpolední, pomeridwanus.
odpolu, v. „půl.“
odpomoci, čemu meděri (malo alcut zlu něja

kému, taktéž inoptae frumentariae nouzi
o Špíži); IZ umírniti něco levare algd
(na př. nouzi čnopiam a p.); subventre
alcut (na př. morbo, necesstlati) ; occurrěre
alcui, (obstaráním čeho) providěre; tomu
se odpomůže, tomu lehce se může 0. hutce
ret facile remeďdiuminvenirt polest; huic
rei remedium parabitur.

odpor, a) z—odboj certamen; o. činiti, na 0.
se postaviti n. býti alcui resistěre, repu
gnare; bez 0. nullo repugnante, resistente;
po dlouhém o. guum diu restiltsset, ne
přátel postguam hostes diu repugnaruní;
b) 7—vzpěčování, protivení se renisus;
obstinatio, hlasitý reclamatio; 0. starších
lidu intercessio (o. klásti interceděre); bex
o. a) — neodporuje non repugnans; sine
retractalione; bez všelikého o. nullo oblo
guenle, nullo repugnante; P) — dobrou
vůli prompte, libenter; x) 7—bez pochyby
sine dubio, haud dubie; sine controversia;
u superl. vel (bez p. největší chvála vel
maxima laus); o. činiti, na o. mluviti, 0.
klásti, položiti oblogut, resistěre, repugnare
aleua; proti jeho řeči pozdvihl s: ode
všech prudký hlasitý o. ejus oraliont ve
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hementer ab omnibus reclamatum est; v.
„odporovati“ ; o. snésti patt se vmpugnari ;
©) IT nesrovnávání ge repugnantia, discre
panlia; na o. býti čemu repugnare rei
alcui, discrepare cum re algG, nebýti con
sentire; sobě na o. býti pugnare inter se,
sám sobě s2dinon constare, secum pugnare;
d) = co se proti druhému namítá v řeči
guod contra dicitur; recusatio; refutalio ;
o. vésti, držeti, klásti refellčre, contra di
cěre algd; zvl. e) na odpor, 7 jinak
contra (ea), n. adj. contrartius (na o. tomu
činí contrarium n. contra facit); na 0.
tomu všemu conlra, contra ea; f) Z spor,
v. „toto,“

odpornosť, a) 7m odporování, v. „odpor“ ; b)
— neštěstí res adversae; ©) 7—protivnosť
molestia ; taedium.

odporník, v. odpůrce.
odporný, a) ——odporující, opiš slov. „odpo

rovati“, na př. 0. mínění býti ďdiscrepare
cum algo; b) — protivnický adversus; 0.
příhoda casus aďversus; incommodum ; 0.
strana pars n. facito adversaj ©)— ne
příjemný mobestus, gravis; — ošklivý foe
dus, „putidmý ==ZZ protivný fastidiosus (0.
chování fast“ďium ; intolerantia morum);

nenáviděný odiosus ;5; o. komu býti
fastidum mověre alcut; jest mi něco o.,
též me ales rei pertaesum est, res taedium
mihi creat; adv. moleste, foede; odiose,
putide.

odporoučeti, v. „odporučiti.“
odporovati, v. podepříti.“
odporučení, a) závětím, a) ——závětí česta

mentum; (P) podíl legatum ; b) — poručení
commendatio; — ráda suasio; na 0. něčí
algo commendante, suasore; ©. hodný
commendabilis, commendandus, commenda
tioné dignus.

odporučiti, odporučovati, odporoučeti, a) o. ko
mu co zz odkázati (testamento) legare
alcut algd, celé své jmění algm heredém
ex asse institučre; v. „odkázati“; b) —
poručiti, a) o. komu koho commendare,
(do ochrany) commailtěre, traděre alcuč
algm n. algd; probare alcui algd; odpo
ručující (na př. list) commendaticius ; míti
koho odporučena algm sibi commendatum
haběre; B) o. se, o osobách z rozloučiti
se juběre algm valěre, ——odjiti abire; o
věcech commendari, placére; věc sama 80
odporučující res sud naturá grata.

odpověď,responsum; o. dáti, v. „odpověděti“;
o. obdržeti, za o. dostati responsum ferre;
na list obdržím o. literis meis responde
čur 3 0. na to jest snadná non dtfficile est
ad hoc responděre,

odpověděti, odpovídati, responděre (alcui algd),
responsum dare n. redděre (alcut), v roz
mluvě obyčejně čnguam ; 0. k Čemu, nač
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responděre n. dicčěread algd, písemně per
literas responděre, na list responděre n.
rescriběre literis, (komu nač alcui ad algd),
k obžalobě crtmini responděre, erimen de
fenděre; zvl. a) 0. z čeho — odpověď
právní dáti responděre jus n. de jure;
odpovídati komu z čeho n. zač ——zodpo
vídati se, v. toto; b) odpovídati čemu —
srovnávati se responděre rei alcut n. ad
rem, též convenire, parem esse; c) — ode
příti, v. toto; d) o. komu — opověděti
válka bellum indicěre aleui; 2) o. se čeho,

odpovědník — odrážeti.

ti to pro tvoji neprogřetelnost tmpruden
tiae tuae ignosco, na tvoji prosbu precibuš'
tuis condono; o. komu k vůli otci jeho
patri algm condonare; provinění o. komu
condonare alcui peccalum, veniam dare
aleui peccati, ignoscěrepeccato ales; ignos
cěre alcut peccanlé; nic někomu neodpu
stiti. non ceděre alcu?; to mu neodpustím
inultum id nunguam a me auferet.

(odpuštění, a) o. viny venia; remissio poenae;
za o. prositi petěre, veniam (ignoscendi) n.
uč sibi ignoscalur; prosba za o. depreca

— odříci se, v. toto.
odpovědník, opiš slovesem.
odpovědnost, ratio; v. „zodpovědnost“ a násl,
odpovědný, gut rem algam praestare (n. pe

riculum rei alcs sustiněre) debet; cut ratio
reddenda est; činím tě za to 0. ejus rei
a te ralionem repetam ; tibi hoc praestan
dum erit; v. „zodpovědný.“

odpovídání, v. „zodpovídání,“
odpovidati, v. „odpovědíti.“
odprava, v. „poprava.“
odpravení, demissto, neb slov. „odpraviti“ ;

= poprava, v. toto.
odpraviti, a) =— odbyti koho (aby odešel)

confecto negotio dimittěre algm; z hruba
o. koho contumeliose algm dimittěre; o.
něco absolvěre, expedire (negoltum 8 p.);
o. něco někam amověre, "asportare, (něco
těžkého) amoliri algd, v. „dopraviti“; b)
o. koho, == usmrtiti supplictum suměre
de algo, suppleio afficěre algm; morte
multare algm; oběšením, v. „oběsiti“; ko
lem, v. „lámati“, sekeroo securi percutěre

tio; 8 odpuštěním! siť venia verbo ! honos
sit auribus! zvl. o hříchu venia peccati;
b) o. požadavku remtssio ; ©) 0. 7—pože
hnání (při odchodu): o. vzíti od Koho
Juběre algm valěre.

odraditi, koho od čeho, komu co dissuaděre
ne guis faciat algd; avocare algm a re
alga.

odraný, v. násl.
odrati, něco (na kom) deripěre, disetnděre

algd; part. odraný pannosus.
odraziti, odrážeti, 1) trans. a) ——odtlouci

praeciděre, — sraziti decutěre algd ; b) —
odpus:iti: o. koho propulsare, propellěre
(Aostem a finibus); prohiběre (praedones
ab insula); arcére (hostem a čerra); 0.
něco depellěre (bellum a moentibus); útok
o. tmpetum propulsare, repellěre; střely 0.
tella missa excipěre n. intercipěre; po
dobně tp.: důvody něčí odrážeti rejicěre,
refellčre, refutare (argumenta, rationes);
©) o. koho od čeho tntercluděre algm (ab
exercitu, ab oppido etc.), od přístavu exalgm. G

odprodaj, -ej, odprodati, v. „prodej“, „pro- cluděre algm portu; ——odstrašovati ab
dati.“ sterrěre, deterrére algm a re alga, V. „0d

raditi“; — zabraňovati komu v čem ab
stiněre algm (a) re algá; d) — odejmouti,
odtáhnouti (z celku) de summa algd de
ducčre; e) p»prsky 0. radios reperculěre ;
skála odráží hlas rupes vocem remittiť n.
reddit; hlahol odražený vo= repercůssa,
sonus relatus; v. „ozvěna“; f) o. potok,
vodu (= jinam vésti) avertěre, deďucěre ;
derivare (aguam ex filumine); 2) intr., od
raziti (o lodníku, —=loď o.) solvěre navem,
od břehu a ťerrá; z přístavu odrazil e
portu navem solvit; loď odrazila navis €
portu emiit, in allum n. a terru provecta
est; 3) o. se, a) — odloučiti se se sejun
gěré, se separare; receděre, seceděre; —
opostiti koho stranicky adalienari ab algo;
b) — odskakovati, obrážeti se restlire a
re alga; recellěře, repercutt; o světle re
lucére, refulgěre.

odražení, a) ——odpuzení propulsatio; b) =—
odrážení se, zvl. o světle repercussio;
repercussus ; lux repercussa.

odrážeti, v. „odraziti,“

odprositi, odprošovati, koho delictt (n. errorts)
ventam ab algo pelěre; postulare, uť sibi
tgnoscatur „ veřejně publice satisfacčre
alcui.

odprošeni, salisfactio,
odpřísáhnouti, -hati, něco a) — přísahu slo

žiti na něco jurejuřando algd firmare n.
affirmare; b) o. (se) — přísahou zapříti
abjurare algd; c) o.sečeho ejurare algd;
jure jurando interpostto affirmare, se algd
non faclurum esse.

odpuditi, koho, v. „odehnati.“
odpůrce, adversarius, ——nepřítel Znimicus ;

o. v hádce gui confra dicit n. disputat.
odpustitelný, cut ignosci potesťt; gui excusa

tionis algd habet.
odpustiti, odpouštěti, komu co, z prominouti

(provinění a p.) ignoscěre alcui n. errort
ales; veniam dare alcu? ret ales; condo
nare alcui algd; o. komu něco, co měl
dáti remitlčre, condonare alcut algd ; trest
o. komu poenam alcui remiltěre, veniam
et impunitatem alcut conceděre; odpustím



odrážka — odstraniti.

odráška, při placení, ve rčení: na o. zapla
titi něco * aliguantum pecuntae ante diem
solvěre.

odrhnouti, něco a) — odtrhnonti, na př.listí
destringěre folia (ex arboribus); b) —
čistiti detergěré algd.

odročiti, něco dtfferre algď (in aliuďdtempus):
na příchod něčí in adventum ales; těž
proferre algd (na př.lhůtu diem, tempus).

odročení, dilatio, prolatio; často opíše se
slov. předch.: odročováním bitvy pugnam
differendo.

odrod, v. „odrůda.“
odrodilec, homo deégener,
odrodilý, degener.
odroditi se, degenerare; abire (in algd); =

zl oršiti se ďepravart.
odrostek, germen.
odrosti, aďolescěré; crescěre; ve zbrani 0. tn

armis guasi nutritum esse; V. též „vy
rosti.“

odrostlý, adultus ; syn 0, filtus adolescena.
odryvek, v. „úryvek.“
odřeknouti, odříkati, -ávati, odříci, komu co

a) soudně — nález proti komu udělati
abjudicare algd alcui n. ab algo; hrdla
o. koho damnare algm capitis; b) návště
vu 0. nunciare, se non, ut promissum erat,
ad algm salutandi causa venturum esse;
podobně: život o. nemocnému negure, ae
grum ex morbo convalescčre posse; c) Z
odpověděli, v. toto; d) odříkati něco, —
vyříkati recilare, pronunciare algd, do
slovně tisdem verbis redděre, z paměti
memoriter recitare algd; 2) o. se čeho
milěre, dimittěre, missum facěre alod, (—
všeho práva nač) omni jure alcs rei ce
děre n. deceděre; o. se práva svělio de
jure suo ceděre n. deceděre, slávy glortam
abjicěre ; — opovrhnonti čím sperněre algd;
o. se koho soctelatem alcuž renunciare;
naděje se 0. spem abjicčre, všeho nepřátel
ství stmultalem deponěre; o. se úřadu de
poněre magislratum, abdicare se magi
stratu.

odřeknutí se, čeho na př. úřadu abddďicatio
muneris.

odření, v. „odřiti.“
odřezek, segmentum.
odříci, v. „odřeknouti.“
odřikati, v. „adřeknouti.“
odřiti, kůži detrahěre pellem (bestiae alcui) ;

tp. o. koho bonis exučre algm
odříznouti, odřezati, něco absciděre, tnterci

děre algd, (úd těla nějaký) amputare, uši
o. aures desecare.

obsaditi, něeo deponěre, seponěre alad; tp.
o. koho od úřadu, s úřadu magistratum
alcut abrogare.

odseděti,
lučre; poenam in carcere perferre.

trest multam custodia (vinculis)
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odsednouti, od koho procul ab algo const
děre.

odseknouti, něco absciděre, praeciděre algd;
v. „useknouti“, tp. o. komu langěre algm.

odskočiti, resilre.
odeloužení (se), offictium mutuum.
odsloužiti, něco *operá suč algd compen

sare; o, se komu deneficium n. officium
redděre, referre, gratiam referre alcut,
čeho n. zšžš ob algd; responděre officiis
alcut; o.se špatně malam gratiam referre
aleut, dobrým ga zlé maleficia benefactis
pensare; služby se 0. muluum officium
alcut praestare.

odsouditi, odsuzovati, a) právně o. kcho dam
nare, condemnare algm, hrdla, "A smrf,
k smrti capilts n. capile damnare algm;
cti koho 0. tnfamid notare algm, statku
bona alcs publicare; k vězení koho o. in
vincula (carcerem) conjicčěrealgm, k prá
cem v báních ad metalla damnare, k po
kutě 10000 ass denis millibus aeris dam
nare algm; pro zločin, pro krádež o. koho
scelerts, furti damnare algm; právem ně
komu něco odsouditi adjudicare algd alcut
n. ab algo; b) o. koho, čeho, bez pojmu
práva a soudu abjudicare algm ab algo.

odsouzení, damnatio.
odstavec, cápuť.
odstaviti, něco v. „odsaditi.“
odstěhovati, koho jinam (ransferre algm in

aliam sedem n. alio; 0. Be transmigrare ;
v. též „vystěhovati se.“

odstín, umdrae; umbůra et recesyus; tp. dis
crimen.

odstíňovati, něco distingučre algd.
odstonati, něco morbo n. valetudine affici n.

tentari (ex) alga re.
odstoupiti, odstupovati, a) o. od čeho ďisce

děre, seceděre a re algá; na stranu 0. se
ceděre; tp. odstup to ode mne iď a me
procul aberit; odstup to, aby ...mnýbrž..
tantumabest,ut... ut.. 5 b) 0. od
čeho, tp. = uchýliti se deffectěre (od před
sevzeti a proposito); disceděre, receděre
a re alga; c) o. od k-ho == odpadnouti,
v. toto; d) o. komu čeho n. co ceděre,
conceděre alcui algd, statek ceděre alcuč
possessione, bonis; deceděre-depossesstone,
zemi terra algů. '

odstranění, remotio, amoťio; ——zrušení sub
latio, abrogatio; ost. v. násl.

odstraniti, něco, kcho čollčre (e meďio) alad,
algm, ——odundati amověre, remověre algm
n. algd (ex loco algo), něco těžkého na
př. vrcby amoliri algd; o. něco tajně
clam amověre algd, rásilně depellěre, pro
pulsare algm, osoby v cestě stojící sub
mověre alguos; 7— zničiti delěre, exwstin
gučre algd; tp. při o. litem diriměre, con
broversias componěre, návrh něčí, v. „od
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mitnouti“ ; 0. kobo — zabiti (de medio)
tollěre algm; překážky 0. tmpedimenta su
perare, tollěre, těžkosti difficultates expe
dire, starý mrav consuetudinem exstingučre,
ritum abolěre; 2) 0. se secedďěre; abire
discedďěre.

odstrašiti, koho od čeho absčerrěre, deterrére
algm a re algá n. ne, guominus (po zá
poru též guin) 8 konj.; dáti se 0. deter
rěri ; ničím se nedati 0. nulla re deterreri
posse; Imviclum esse adversus ea guae ce
teros terrení; zvl. odstrašující guod terro
rem movet; formidolosus; 0. přiklad, v.
„výstraha.“

odstrčiti, odstrkovati, něco Jetruděre alad,
loď od břehu navem expellěre a hitore; 0.
kcho detruděre algm ; tp. exigěre, abigěre
algm, manželku uworemrepudiare; odstr
čen býti (při ucházení se o úřad) prae
teriri, repulsam ferre; eg. koho z čebo
pellěre algm (possessione ze statku).

odeud, v. „odtud.“
odsvit, v. „odlesk.“
odškrabati, -nouti, něco abraděre algd.
odštěpenec, gut defecit ab algo; v ohledu

nábož. falsae doctrinae deditus; errans.
odtad, v. „odtud.“
odtah, a) -= průtah dilalio, prolalo; mora;

bez o. nulla mord inierpostla; stalim; 0.
dělati, v. „protahovati“; b) — odejití abi
čus, u vojska profectio.

odtáhnouti, odtahovati, a) trans. abstrahěre
algd; tudiž a) tp. o. koho n. mysl rěčí
od čeho abďucěre, avertěre, avocare algm
a re alga; B) — protáhnouti, v. toto; +)
v počtech deďucěre algď (de summa); b)
intr. — odjíti abčre, disceděre; těž mi
grare, dem?grare; o vojsku proficicci, dis
ceděre, = ležení castra mověre; s voj
skem o. exeřcitum deďucčre (ab loco algo)“
o mračnech a p. abtre,

odtamtud, adv. %s/á; tla,
odtažení, v. „odtah.“
odtažitý, tinfintlus, universus ; sejunctus a

sensibus; pojem 0. * notio universalis u. |
* nolio ret a maleria seunvta.

odtěci, dejh.čre. |
odtiti, něco v. „odseknnuti.“
odtok, v. „odlev.“
odtrhnouti, 1) trans. a) o. něco uvellěre alad,

zámky bran claustra portarum revellěre ;.
b) tp. ©) mysl svoji 0. od čeho antmum
a re a'ga avocare, sevocare; fB)o. koho
od čeho addďucčre, avertěre, avocare algm
a realga; 2) o. se, a) pův., v. „utrhnont “;
b) tp. 0. se od koho deseiscčre, (zvl. v
ohledu polit.) deficěre ab algo n. a re
algá; (vůbec) deserčre algm; v. „odpad
nouti“; 0. se od čeho se n. animum a re
aiga avellčre, divellěre ; 3) odtrhnonti, intr.
— odjíti (ab algo) disceděre, abire, s voj

odstrašiti — odvázati.

skem exeřcitum, mraesidium deducěre (ab
loco algo).

odtržení, a) — odtrhnutí čeho abruptio ; n.
opiš slov. „odtrhnouti“; b) — odtažení
(vojska) profectio ; —návrat recepřus; ©)
— o. se (od koho) defeetio (ab algo), 0
národu podmaněném rebellio, o sbězích
transitio; často sloverem, na př. oznamo
val o. se spojenců nunotavil, secios defe
cisse; mysliti na 0. se res novas n. defec
tčonem moliri: udržovati něčí o. se in fide
retiněre (populum).

odtud, adv. a) o prostoru inde; ex eo loco;
— ututoho místa kine; — z.onoho místa
dllřne, istine ; o. — rdonnd htne — alline ;
— odtudno, z téhož místa indidem; ex
e0 ipso loco; tu o. hine; u spojení sa slo
vesy obyč. předslovcem a n. ab: o. jíti
abire, disceděre; o. odvésti abducěre, amo
věre: 0. letěti avolare; o. bnáti abigěre;
v. slov. s „od“ složená; b) k naznačení
příčiny inde; ex ea re; 0. jest, se stává,
že „ inde fit, ut.. « „3 TZ protož třa
oue; ideo, propteréa; idcirco, a pro užší
spojení vět těž guare, guamobrem, gua
propter; guoe guum ita sint; Ost. V. „pro
tož“, „pročež“ ; e) k naznačení času ex%
80 tempore.

odtucha, odtušení, a) -z ulehčení, v. toto;
b) — odpočinntí guies, reguřes; 0. míti
gutescěre, nemíti reguřescěre (n. oťio fruď)
non posse; budu-li míti o. od prací st
guiescčre licebit a negotis.

odtušiti, a) — ulehčiti, v. toto; b) o. komu
tranguillum farěre algm; — pochybovati
o kom (remocném) desperare de salule
asgri; odtušen desperatus; c) — odpově
děti responděre.

odučiti, koho čemu deďocěre a'gm alad; —
odvyknouti a consuetudine rei ales alom
deducčre; o. se čemu deďiscěre algd; de
suefieri a re alga (odvyknouti).

odumříti, odumírati, a) = zemříti od koho,
od čeho decedens řelinguo algm, algd; b)
— umříti, (zvl. znenáhla) emort; tudíž
tp. údové odnmírati membra sanguine el
tamaguam spivitu carěre coeperuní; světu
o. * renunciare rebus humanis.

odundati, něco amověre, remověre, (8 namá
háním) amolirt algd.

odůvodniti, něco ration'bus n. argumenlis fir
mare, argumentis probare, comprobare
alad; musím záměry své poněkud dů
kladněji o. altius paulo raticnem consili
orum meorum repelam necssse est.

oduzditi, koně frenos eguo detrahěre.
odváděti v. „ndvésti.“
odvaha, v. „odvážlivost.“ |
odvaliti, něco amoliri algd, těž tp.: 0. od

sebe vinu crimen amoliri.
odvázati, něco solvěre, resolvěre algd.



odvážení — odvrácení.

odvážení, od slovesa „odvážiti“, a) — vá
žení čeho, v. sloveso ; b) — oddání v ne
bezpečí periculum (vitae života).

odváženi, od slovesa „odvážeti“, opiš slovy
u „odvězti“ vytknutými.

odvážeti, v. „odvězti.“
odvážiti, a) pův. 0. něco pensare algd; též

penděre; b) tp. o. (88) čeho auděre algd,
periculum facčre rei alcs, — podniknouti
suscipěre, aggredi algd; všeho se 0. ul
tima auděre n. experiri; rozhodné bitvy
se 0. de summa rerum decertare; zvl.
hrdla (se) o. viťam periculo objicěre n. in
disertmen dare; prokoho života se 0. pro
ales salute se tn periculum capilis ac vitae
inferre; 0. Be na koho auděre algm ag
gredt; o. se do země nepřátelské, na místo
nebezpečné se committěre in hostilem ter
ram, in locum praecipilem; na koně (vsed
nouti) se 0. eguo se commitlěre auděre.

odvážlivec, homo audax, homo singularis au
daciae; homo ad omnia audenda prom
plus; B příhanou homo temerariua,

odvážlivostť, a) co vlastnost audacia; též
pouze animus; s příbanou čemeritas; b)
= odvážlivý skutek facinus audax; fa
cinus lemerarium.

odvážlivý, odvážný, audax; s přihanou čteme
rartus, stolide audax; ferox; velmi o.
býti, též summa audacta esse; ad omnia
audenda promplum esse; adv. audďacler;
temere, inconsulte.

odvece, v. „odvětiti.“
odvěčný, odvěký, aeternus; sempiternua.
odvedenec, novus miles.
odvedení, deďuctio; asportaho; o. k vojsku,
N opiš slov. „odvésti.“
odvěsti, odváděti, odvoditi, odvozovati, a) =

pryč vésti abďucčre, deďucčre, násilně ab
strahěre algm, algd; tajně subducčre; o.
koho ke komu dedďucčre algm aď algm;
o. vojsko do zimního táboru in hiberna
conceděre; b) tp. o. Koho od čeho 7 od
raditi abducčre, avertěre, avocare algm a
re algá (od předsevzetí a proposito, a
consilio); c) o. komu co — odevzdati red
děre, traděre alcui algd na př. list ept
stolam; deferre algd ad olgm; peníze o.
=—vyplatiti pecuniam solvěre aleui; re
praesentare pecuntam; dluh o. dtssolvěre
aes alienum, redděre debitum; daň o.
vectigaliapensitare, tributa penděre; obilí,
jak nařízeno o. frumentum guod impera
lum est, conferre; zvl. odvésti, odváděti
(nováčky) k vojenské slažbě soriběre mi
lles, delectum haběre; o. koho k jízdě n.
na koně aď eguum rescriběre algm; d) o.
vodu avertěre, derivare aguam (exflumine),
jezero lacum educčre; tudíž tp. původ
rodu odvozovati, odváděti od koho origt
nem ab algo ducčre, trahěre; o. slovo od

'
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čeho verbum ab algd re ductum esse pu
tare, verbum derivare; odvozen býti od
čeho manara, flučre ex alga ve; e) 0. ža
lobu, nářky dilučre, amoliri, repellěré
crimen.

odvětiti,. někomu responděre alcut (algď);
odvece, v. „vece.“

odvětví, vědy pars n. genus hterarum.
odvézti, něco avehěre, devehěre algd (curru,

nav? ete.).
odvislosť, = závislost officium; vo. Žíti esse

sub alcs dicione et imperio, in poiestate
ales; vo. udržeti n officiocontiněrealgm.

odvislý, závislý, o, od koho pendens ex
algo n. ex arbitrio (voluntate) ales; sub

„Jectus aloui; býti owgxůbecalteno tmperio
parěre, od pacovnííku p. esse sub alcs
dicione eť imperio, in potestate ales; o.
od čeho pendens ex re algá, positus (situs)
in re algá; o. býti od čeho penděre ex
alga re.

odvlažiti, něco ťepefacčre algd.
odyléci, adstrahěre algd, abripěre algm.
odvod, a) ——odvádění, vůbec deďuctio ; aspor=

čatio ; zvl. o, vojska delectus; o. vody de
rtvatio, deducihio; b) 7—odevzdání, opiš
slov. „odvěsti.“

odvoditi, v. „odvěsti.“
odvolání, a) — nazpět volání revocatio; obyč,

však opíše se slovesem „odvolati“ a); b)
o. čeho (dříve ustanoveného), v. „odvo
lati“ b); c) o. se (k vyššímu právu) ap
pellatio (na př. k tribunům čribunorum,
k lidu aď populum); 0. vzíti, v. „odvo
lati se.“

odvolatelný, gu? revocari potest.
odvolati, odvolávati, a) == zpět volati revo

care, avocare algm; b) ——zpět bráti, co
řekl revocare algd; túrriltum esse juběre
algd (na př. slib promissum); závětí 0.
rescinděre lestamentum, svůj výrok mů
tare sententiam; 2) o.8e, a) nakoho pro
vocare ad algm, appellare algm, co svědka
nominare algm testem; 0. se nač (aby se
vymluvil) excusari n. se excusare re alga;
o. se na nemoce morbum excusare; b) 0.
sa ke komu (co vyššímu soudci) od koho
appellare algm, od praetora na tribuny
appellare tribunos a praetore, klidu pro
vocare aď populum; 0. se u čeho, zvl.
z nálezu k lidu aď populum provocare
Judicium; možná n. lze, smí se 0. est pro
vocatio.

edvoliti, v. „odřici.“
odvozování, slov etymologia; ost. opiš slo

vesem.
odvozovati, v. „odvésti.“
odvrácení, a) o. čeho declinatio; propulsa

tio, prosbami deprecatio; v. „odvrátiti“ ;
b) — nenáklonnosť fuga rei alcs; animus
ab algo alienus; v. „odvrátiti.“

———
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odvrátiti, odvračovati, odvraceti, a) pův. 0,
něco od čeho avertěre algd ab alga re
(na př. oči od koho ke komu oculos ab
algo ad algm); řeku 0. aguam fluminis
derivare; flumen avertěre; b) tp. a) zlé
o. od koho malum ab algo depellěre, pro
pellěre,propulsare, prosboudeprecari algd;
válku o. bellum repellěre, (prosbami) bel
lum deprecari; válka prosbami odvrácená
bellum deprecalum; je-li „0. něco“ 7
předejíti čemu, v. toto; hněv bohů o.
tram deorum averruncare; podobně: $$)
ruku svou 0. od koho destitučre algm,
opem n. aumilium alcui non amplius prae
staře, od čeho měttěre řem algam; +) 0.
koho od čeho abducěre, averlěre, avocare
algm a re algá (od předsevzetí a propo
stto, a consilio, od činů a rebus gerendis);
mysl od čeho 0. animum a re algá avo
care, sevocare, averičre, v. též dole jo.
se“ ; o. mysl od žalu animum a sollicilu
dine abducěre; 2) o. se, od čcho deciinare,
receděre a re algů (a proposito etc.); ab
stiněre re algá; ——zanechati čeho se n.
animum a re alga avellěre, divellěre; 8
hrůzou se 0. horrore percussum refugěre
(a re alga); exhorrescčre (algd); o. se od
kobo, v. „odtrhnouti“, o štěstí a p. ab
algo disceděre, abire, v. též „obrátiti se.“

odvrci, odvrhnouti, něco adjicěre algd, zbraň
arma projicěre; tp. od sebe něco 0. repu
diare, rejicčre algd; strach a -p. 0., V.
„odložiti.“

odvyknouti, odvykati, čemu a consuetudine
rei alcs receděre; desuefieri a re algů,
(čemu se naučil) deďisečre algd; o.komu
co, v. „odnaučiti.“

odzábnouti, v. „umrznouti.“
odzbrojiti, koho armis exučre algm; arma

adiměre aleui.
odznak, nota, signum; O. hodnosti, úřadu a

p. insigne.
odzpivati, něco decantare; caněre; 7—dozpí

vati, v. toto,
oháněti, abigěre (muscas).
oháňka, ffabellum.
ohař, cunis venalicus.
ohava, v. „ohavnost.“
ohavník, homo turpisstmus, sceleratus.
ohavnosť, a) =— ohyzdnost deformitas; b)

tp. 7- špatnost foeďitas, turpitudoj Z
ohavný skutek facinus nefartum n. ma
lum; flagitium; scelus; mnohé o. multa
nefaria; mnohých o. se dopustiti mulla
nefaria commiltěre; v 0. míti něco longe
ab algá re abhorrěre.

ohávný, a) ——ohyzdný deformis; b) tp. —
špatný čurpis, foedus; delestandus n. de
testabilis ; necadný odscenus; vůbec
nefarius, nefandus (na př. scelus, facinus
a p.); fiagitiosus, sceleratus (homo); 0. věci

——

odvrátiti — ohled.

Jfiagilia; 0. život vésti turpiter vivěre; 0.
smrtí zemříti turpiter occumběre; adv.
foede; turpiter, nefarte.

ohebnost, molliťia; o. údů molleg commissu
rae; tp. o. hlasu vocis mollitudo,

ohebný, Jfexibilis; mollis (též tp.).
oheň, 1) pův. a) vůbec sgnis, důr. flamma;

mečem a ohněm čúgniferrogue ; 0. chytiti
dgnem n. flammam concipěre, ignem com
prehenděre; o. udělati, rozdělati šgnem
facčre, accenděre ; o. rozkřesati ignem eli
cěre conflictu laptdum ; 0. založiti, položiti
ignem subjicěre n. admověre alcui; accen
děre n. incenděre. algd ; b) zvl. a) == po
žár tncenďium ; flamma; oheň byl založen
incendium humaná fraude factum est; 0.
se zňal wncendium orlum est; ohněm a
mečem městu hroziti miničari urbi flam
mam ferumgue; město v 0. bylo urbs ar
debat, ftagrabat; B) — boj bellum, zvl. —
střelba * zclus tormentorum n. čelorum; byl
v 0. dello interfuit; 2) tp. a) — lesk ar
dor n. tgnišs (na př. očí oculorum a p.);
b) 2—obnivosť, v ohledu duševném ardor;
= vyšší stupeň čilosti vigor; animt fervor
n. tmpetus; o. řeči tmpetus orationis; 0.
mladosti fervor adolescentiae.

ohlas, v. „ozvěna.“
ohlásiti, -Šovati, něco nunciare, veřejně pro

nunciare algd; rozkazem eďicěre, impe
rare algd; — udati tndicare algd; vůbec
significare, indicare; aperire; zákon o.
promulgare legem ; ©. něco na dotaz n.
rozkaz něčí renunciarée algd alcut; pří
chod něčí o. ostenděre (significare, nun
ctare) algm n. se adesse n. venlurum 6886;
hry a p. 0. ndicčěre ludos ete., válku del
lum indicčre, denunciare alcut; dal se o.
misil gut nunciarení se adesse; 0. 80 no
men eděre.

ohlášení, vůbec significalio, veřejné pronun
ctalio, promulgatio ; 7—zpráva renunciatio ;
rz rozkaz imperium.

ohlašovač, praeco.
ohlávka, capistrum.
ohled, 1) ——ohledání aspectus; obtučus; tu

díž 2) tp. ——vzhled, pozor ratio (alcs
ret); o. na koho n. na něco míti, vzíti
respicěre algm n. algd, rationem haběre
alcs n. rei alcs, sám na sebe s2bž consu
lčre; nemíti, nebrati o. nač negligěrealgd;
mravné ohledy honestates; zvl. a) ohle
dem nač, 0. čeho z o.nač, respictens algd
n. ratione habita ret alcs; o. nato psavil
haec respiciens locutus est; z toho také
o. chtěl lid raději... haec respicienspo
pulus maluiť etc.; jindy a) předložkami
ad (to jest o. krátkosti vhodnější hoc ad
brevitatem est apttus), neb de (0. obce bo
jím se de republica timeo); B) rčením
guod attinel n. pertinet ad (ohledem mravů
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guod altinel ad mores): 5) — přitn sabl.;
J) u adj. a sloves stává pouhý abl. n.
ab: silný o. jízdectva firmus ab eguitatu;
e) o. na to, že... guoď s ind.; ost. v.
též „strana“ 2) b); b) bez o. nač nullč
ratione aice abitá, na osobu nulltus n.
nulla homints (n. hominum) ratione ha
bita; sine studio; bez o. na povinnost
miso officio; c) z ohledu (na) koho ales
causa, často pouhým dat. osoby, na kte
rou ohled se béře: z o. (na) koho něco
činiti tribučre alcui algd; komu odpustiti
condonare alcui algm; d) v ohledu tomto
hoc in genere, hac im re, hac raňone; v
každém o. ab omni parte; in omni ge
nere; v jistém o. ahguď ex parte; v mno
hém o. mulůiia locis ; místo v každém o.
příhodné idoneus omnibus rebus locus; v
každém o. nepředloženě jednati omnia
praepropere agěre; v ©. (mravném a p.)
guod atlinet n. pertinet ad (mores ete.).

ohlédač, contemplator; spectator.
ohlédání, investigaho; examen; v. „ohled“;

o. se respectus; bez o. se utíkati stne
respectu fugěre; o. se nač, v. „ohled.“

ohlédati, ohledávati, ohlednouti, ohlížeti, něco
a) — hledě skoumati čnspicěre, visěre, in
visěre; spectare, contemplari algd; pilně
o. něco oculis perlustrare algd; scrutart
algd; makáním o. contrectare, attrectare,
temptare algd; ránu 0. vulnus inspicěre;
b) — skoumati guaerčre de re algá; in
guirěre in algd; tentare, examinare, —
vyzvídati explorare algd; „při 0. causam
cognoscěre; o, koho (soudně) tnguirčre in
algm; 2) o. se,a) pův. — zpět, za sebe
hleděti respicěre; ——vůkol sebe circum
spicěre, circumapectare, po čem circum
spicčre ulgd, na př. sua po svém, ——hle
dati něco guaerčre, anguirčěre algd, regut
rěre (consilium alce) ; o. se za kým oculis
algm prosegut; 0. se v čem oculis perlu
strare, visěre algd; zvl. oblednouti se kde

obeznámiti se cognoscěre algd; noti
tiam rei ales sibi comparare; b) tp. 0. 86
nač, > zřetel bráti vespicčěrealgd, rati
onem haběre rei alcs; mověri re algá;
neohlédati, neohlížeti se nač oblivisci alcs
rei, negligěre, nihil curare, contemněre
algd; na náklad neb výlohy se neo. sum
plu non parcčre.

ohlídati, ohližeti, v. předch.
ohlodati, něco arroděre algd.
ohlubeň, puteal.
ohluchnouti, obsurdescčre,
ohlušiti, koho odťtunděre algm n. aures alcs,

křikem voce; též' obstrepěre alcut,
ohmatati, něco contrectare, altrectare, tem

plare algd.
ohnipal, lorris; fam.
ohniště, a) o. v kucbyni a p, focus; tp. =

——
——

'ohnouti, ohýbati, něco jflectčre (p
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sidliště lar, domue; focus; b) ——spále
niště locus incendti.

ohniváč, -áček, phoenir.
ohnivěti, canděre; tp. arděre (na př. hněvem

tra).
ohnivosť, v. „oheň“ 2) b).
ohnivý, a) pův. čgneus, koule o, globus igneus ;

b) tp. — zářící ardens, igneus; ©) — ná
ruživýbardena, vehemens; d) — čilý fer
vidus, acer, vehemens; ardens (oratio, ora
tor, verbum); adv, ardenter; acriter.

ohnojiti, v. „pohnojiti.“
=3stp.),

infiectěre, — zkřiviti curvare algd; part.
ohnut Jexus, inflexus, ——křivý curvus;
ost. v. „pohnouti“; o. se flectěre se, flecti.

ohňovzdorný, v. „nespalný.“
ohnutelný, flexibilis.
ohnutí, ffexi0; často však opíše se slov.

„ohnouti.“
ohoblovati, něco derunctnare algd,
oholiti, v. „holiti.“
ohon, v. „00as.“
ohořeti, aduri.
ohrada, a) ohrazení, vůbec sepes; 0. mě

sta a p. munilio; obyč. pl. munžtionea,
opera; munimentum; přední ohrady pro
pugnacula; 0. z kolí vallum; — hráz
agger; o. sdělati muntmentum exstručěre,
aggerem jacčre; b) ——ohrazené místo
septum; tp. — obrana, v. toto; = omluva
defensto ; m výminka condiito; 8 tou 0.
ita; o. a omluva declaratio.

ohradí, septum.
ohraditi, ohražovati, něco čím sepire algdď re

alga. ohraničiti, v. totoj obecněji air
cumdare algd alga re n. algd alcut ret,
7 opevniti munire, communtire (locum,
urbem); o. město zdí cireumdare, cingěre
urbem muro n. circumdare urbi murum;
o, hranicemi něco, v. „ohraničiti“ ; 0. něco
před čím, proti čemu muntre, defenděre
algd a re alga, firmare algd contra alad;
tp. své právo 0. jus suum exsegu?; 2) 0.
se, a) pův. I opevniti se muntri, firmart,
proti čemu muněri, defendi a re alga; b)
tp. o. se (slovy komu v čem, proti čemu)
interceděre (alcut rei), intercessionem fa
cěre; vetare (ne guid fiat), se opponěre
(rei alcut), provocare (adversus algdď).

ohradní, (ý), 0. řeč ďefensto.
ohraničiti, něco lerminis circumscriběre algd ;

terminare, finire, definire a'gd; řekou 0
hraničen býti continěri flumine.

ohražení, a) — ohrada, v.toto; b) ——zákaz
intercessto ; 0. podati, v. „ohraditi.“

ohrnouti, (sukni, rukávy a p.) sucoingěré
algd.

ohromiti, koho = omráščiti obstupefacěre,
percellěre, perturbare, perculěre algm; 0

kok

——
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břomen attonilus, perculsus, obstupefactus,
perterritus; confusus et attonitus.

ohromnost, tmmanitas; tmmanis magnitudo.
ohromný, immanis; tngens, vastus ; — strašný

terribilis, horribilis; o. bouře, též impetus
tempestatis.

ohroziti, ohrožovati, koho čím minari alcui
algd; válkou koho ©. arma intentare al
cui; ohrožovati kcbo (o neštěstí a zlu
nějakém) čmminěre, tmpenděre; 0. Se
osměliti se, v. toto.

ohrýzti, něco arroděre algd.
ohřání, opiš násl, slov.
ohříti, ohřívati, ohřáti, něco calefacčre, mírně

o. — ovležiti tepefacčre algd; vzhledem
k dobrým účinkům /fověre; 0. se, o vě
cech calefieri, calesečre, o osobách corpus
calefacčre, u ohně aďmoto igne refověre
artus.

ohyb, Jlexio ; Jlexus.
ohýbati, v. „ohnouti.“
obybnosť atd., v. „ohebnost“ atd.
ohyzditi, v. „zohyzditi“ ; 0. si něco, v. „oškli

viti.“
ohyzdnosť, deformilas; tp. foeditas, turpi

tudo.
ohyzdný, deformis; lurpts, foedus ; velmi o.

insignis ad deformitatem; tp. turpis; foe
dus ; — necudný obscenus; adv. turpiter;
foede.

ochabělosť,ducha languor; dissolutio animi.
ochabělý, -blý, a) pův. lavwus,— honbovitý

Jimdus ; 0. tváře buccae Jluentes; b) tp.
o duchu languens, languidus; remissus ;
adv. languide, remisse.

ochabiti, -ovati, něco laxare, remittěre, resol
věre algd; tp. infringere (virtutem); o.
koho exganimare algm; únimum alcs fran
gěre; intr. v. „ochabnouii.“

ochablosť, -ý, v. „ochabělosť, -ý.“
ochabnouti, -ovati, languescěre; defervescěre;

animum abjicěre; O. v naději deficčre in
spe.

ochechule, Stren (enis).
ochladiti, něco zefrigerare; o. se refrigerari.
ochlácholiti, Koho lenire, placare algm m.

animum (tram) alcs, též na př. populum
concilatum; mulcére animum ales.

ochlazení, refrigeratio; Často slovesem.
ochlazovati, v. „ochladiti,“
ochmatati, v. „ohmatati,“
ochmelený, ebrtus.
ochmeliti, koho ebrčum facěre algm; 0. se

ebrium fiert.
ochocený, mansuetus ; domilus, mansuefactus.
ochočeti, mansuefiert,
ochočiti, koho mansuefacěre algm, alad; 0.

se mansuejiert.
ochodilý, čritus, obsoletus.
ochota, v. „ochotnosťt,“

ohromnosť — ochromiti.

ochotník, * gui artem alguam oblectahonis
non guaestus causa colil,

ochotnosí, a) o. k čemu, chuť studium,
appetitusj cupiditas rei ales; 8 0. činiti
něco lubenter facčre algd; b) — čilost
alacritas; ©) ——úslužnost animus prom
plus n. paralus; officum ;vůbec comitas,
urbanitas; o. v službě offictum, (s význa
mem peddanosti) obsegutum; studium aliis
n. alcut inserviendi ; se vší 0. čibenlissime;
8 největší o. všech občanů summě omnium
civium voluntate; projevil o, svou se non
nolle dixit,

ochotný, a) o. k čemu studiosus n. cupidus
rei ales; b) — čilý alacer; c) — úslažný
promplus, paratus ad algd faciendum;
offictosus; vůbec comis, urbanus; k služ
bám o.officit plenus; officiosus; ochotným
uchempropitiis auribus, propilius; o. vůle
voluntas; ke všemu v příčině přátel o.
býti amicorum causa nihil non velle; adv.
prompto antmo, prompte, hbenter; offici
ose; co nejochotněji, též animo paratis
simo.

ochrana, praestdium, tutela; o. mocného pa
trocinium ; — útulek perfugium; vzhledem
k věrnosti ochránce fides; tp. 7— místo
chránící arg; často opíše se však slove
sem „chraniti“ ; pro 0. svou suae salutis
causa; bez 0. stne praesidio ; indefensus,
destitutus; poroučeti koho v o. něčí com
mendare algm alcs tutelae, sebe se com
mendare alcut in fidem eť clientelam; v 0.
koho vzíti algm in fidem recipěre, patro
címum n. procurattonem (ret) alcs susci
pěre; dáti koho pod o. něčí traděre algm
in ales fidem et tutelam, něco algd fidet
ales permiltěre et mandare; o. hledati u
koho, o. něčí se dovolávati fidem alca im
plorare; pod o. něčí býti, státi esse in
tutela (et fide) alce; pod o. koho míti, v.
„ochraňovati“ ; pod o. něčí se utéci, od
dati in fidem et chentelam ales se com
mličre,

ochránce, ochránitel, ochraňovatel, lulor; de
fensor; o. mocný n. před soudem pa
bronus

ochrániti, ochraňovati, koho před kým n.
čím, od čeho tuěri, defenděre algm n.
algd ab algo n. ab algě re, zřídka contra
n. adversus algm; lultum praestare, též
tutari, vindicare algm ab algo; praesidio
esse alcui contra algm, co mocný ochránce
n. před soudem patronum esse alcui, ju
vare algm; ost. v. „chrániti.“

ochranní, 0. list * diploma (atis).
ochranný, 0. vrchnosť, o. pán patronus.
ochrannosf, patrocinium.
ochraptěti, ravum jfiert; irraucescčre.
ochromiti, koho /facěre algm claudum (na

nohu), mancum (na ruku); vůbec debi



ochromnouti — oko.

litare, — zmrzačiti delruncare, truncare
algm.

ochromnouti, (na noho) clauďum, (na ruku)
mancum esse; na všech údech ochromen
mancus et omnibus membris captus ac de
bila.

ochuditi, koho aď inopiam algm redigěre.
ochudnouti, v. „schudnonti.“
ochuravěti, in morbum inciděre; morbo im

plicari n. corripi.
ochutnati, něco gustalu explorare algd; —

okusiti čeho gustare algd.
ojasniti, něco %!lustrare, collustrare algď.
oje, čemo.
ojedovatiti, něco veneno imbučre n. tingěre

alad. u Ý
ojeti, něco circumvehi (návi, curru) algd.
okáleti, něco inguinare, contaminare algd.
okamžení, okamžik, punelum temporis; mo

mentum (co doba rozhodná); okamžikem
n. v 0. horae momento, in praesenli, in
praeseniiaj — ihned stalim, continuo; na
o. parumper; pro 0. in praesenlia, in
praesens. o

okamžitý, a) ——ihned nastávající n: nyní
platný praesens; o. pomoc, smrť auwiitum,
mors praesens; b) 7— okamžik trvající
brevissimus; gui ad tempus est; adv. con
tinuo, extemplo, statim, illico ; ad tempua
(exrignum).

okap, stillicidtum ; přísl.: přišel z deště pod
okap sncidit in Scyllam, gut vult vitare
Charybdim.

okasgati, Šat vestem sucoingěre.
okatý, magnos ocubos habens.
okázalost, ostentalto; venditatio; 7—vnější

lesk splendor; nádhernost apparatus;
magnificentia ; Z zdání species.

okázalý, conspicuus; Z patrný Gvidens,aper
tus; speciosus ; — cblubný gloriosus ; —

———

nádherný magn?ficus; adv. cum ostenta-|
lone; aperte; gloriose; magnifice.

okázati, okazovati, a) c. komu co ostenděre, |
monstrare; demonstrare, ante oculos po- |
něre alcui algd; prstem o. nač digilo|
monstrare algd; tp. paty 0. in pedes se|
conjicčre; b) — důkazy dáti ostenděre,|
demonstare, docére algd; okazuje to věc
sama res tpsa docet; v. „dokázati“ ; —
osvědčiti praěstare (na př. hrdinství vir
tutem, dobročinnost denevolentiam, věrnost
Jidem alcui atd.); též ostenděre algd,
mnohdy esse: takovou starostlivost okázal
tanta futt diligentid ; 2) o. se, a) pův. «)
o osobách se ostenděre, tn conspectum (in
oculos hominum) prodire, venire; veřejně
se 0. in publicum prodire, neokázati pu
blico se abstiněre; před nikým ge neoká
zati vitáre hominum conspectum; B) o vě
cech apparěre; elucére, cerni, (náhle)
emergěre, erumpěre; b) tp.*a) — okazo
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vati se (chlubně) čím algďd tn ostentati
onem comparare,- ostentare algd; rád by
se okázal htc in ostentationem compositus
est; P) o. se jaký, jakým praeběre n.
praestare, exhiběre se algm, (mužem vi
rum) ; 8 adj. též. často esse: nespravedli.
vým se o. kekomu čnjusťtumesse in algm,
přísným severum esse, velice lehkověrným
nimi credulitate esse; ) 0. se, jako by ««
a sice: jakoby něco bylo, co není simu
lare, (okazuje se, jako hy učeným byl
stmulat se doctlum esse) ; jakoby něco ne
bylo, co jest disstmulare (okazuje se, ja
koby žádný strach neměl děsstmulal me
tum n. akk. s inf.)

okázka, v. „ukázka.“
okazovatel, index.
okazovati, v. „okázati.“
okazování, a) o. čeho, pův. opiš slovesem:

„okázati“ ; b) — okázalosť, v. toto,
oklamač, v. „podvodník.“
oklamání, v. „podvod.“
oklamati, koho, Mživěn. lichometně fallčre,

lstivě decipěre, Deřěrně fraudare algm,
oč re algá; žertem nějakým tmponěre
aleui; deluděre algm, sliby a průtahy in
ducěre, frustart algm; vůbec n errorem
inducčěrealgm; v očekávání svém od ně
koho oklamán býti ab algo destitut; okla
mán v své naději, v očekávání tří legií
dejectus spe, opinione Úrtumlegionum; na
děje mne oklamala spes me fefelliť m.
frustrata est.

| oklátiti, něco guassare, concutěre algd (čím
alga re).

| oklestek, — klacek /fustis; pl. oklestky sarmenta.
oklestiti, strom a p. ramos abscžděre.

| oklika, a) pův. ffexus, (plný oklik fexuosus);
ambages (um); 7—zájezd anfractus; cir
cutlus; b) tp. o. vřeči ambages; circutlus;
oircuitio et anfractus; o. dělati circuitu
n. circutttone uti, (-—nechtíti něco dělati)
moram facére, lergiversari; nedělati 0.
nihil circutiione uti, stmpliciter brevitergue
dicěre; bez 0. sine mora, — prostě sim
peter; bez o. vypravovati rectd vid n.
missis ambagibus narvare; nač ty o. guid
opus est circuittone et anfraclu ?

okno, fenesira.
oko, 1) pův. oculos; na jedno 0. neviděti

altero oculo captum 'esse; dobré oči míti
oculis valěre, Špatné oculis parum valěre,
tmbecillitate oculorum laborare; oči za
mhouřiti connivěre (též tp. tn re algd),
— spáti somnum capěre, obdormiscěre;
oči mu slzami zacházejí lacrimae ei obo
riuntur, lacrimas effundit ; svýma n. vlast
níma očima, na oko, na své oči vidím
něco zpse oculis n. hisce oculis n. coram
cerno, úpse n. praesens video algd; oči



190

vytřeštiti, vyvaliti obstupescčre; po oku
bleděti na koho oculis limis aspicčre algm;
2) tp. a) oko, oči ——pohled conspectus,
aspectus; z očí komu co viděti, z očí po
znati ex vulltu alcs algď conjicěre; činím
vše, co mu na očích vidím totum me fingo
ad nutum et arbilrium ejus, omnia facio
guae grala ei fulura esse conjiciam ; ja
koby mu zoka vypadl stmtllimus est
ejus; zvl. na oko specte, ad speciem, 8i
mulate; co 8e pouze na o. děje ficlus, 8t
mulatua; služba na oko offičitum simula
tum; na o. Činiti něco svmulare algd, vt
deri s inf.: na o. sobě odpírají dissiděre
videntur; v. též „zdánlivý“ ; dav se na
o. na pochod simulatione itineris usus; b)
== přítomnost, tvář: do očí komuříci co
aperte, palam, in os dicěre alcui algd;
liberrime profitert apud algm; do očí
komu bleděti tntučrt os et oculos ales, co
ram aspicčre algm; mezi čtyrma očima
secrelo, remolis arbitris; do očí koho chvá
liti laudare algm praesentem ; krom očí
occulte, clam; na oči přijíti komu venire
in conspectum ales; apparěre; na očích,
před očima mýma ante oculos meos, me
inspectante, in conspeclu meo; coram; míti
koho před očima (co vzor) exemplum ales
sibi ad initandum proponěre; nepříteli
na oči postaviti něco tn conspectu hostium
algd conslitučre ; algd hostibus ob oculos
poněre; mám to na očích id specto, id
mihi proposilum est; z očí sejíti e con
spectu deceděre; = očí jíti komu abtre ex
oculis, e conspectu alca; jdiž mi s oči
apagej facesse hinc; přísl. z očí z mysli
eorum, gut ab oculhs abierunt, memoria
cito dilabitur ; c) v úsloví: oči na něco
obrátiti oculos defigěre in algd, (t+užebně)
concuspicěre algd ; to do očí bije, — leží
před očima sub n. tn oculos cadďit, con
spicitur; in promptu est; to bije do očí
— láká arridet alcut, desiderium ales mo
vet; přísl. víc očí víc vidí oculi plus vt
dení guam oculus; očí nestrhnouti s čeho
haerére im conspectu ales; pozorně, be
dlivé oko míti nač diligenter observare n.
custodire algd; býti komu trnem v oku
invisum n. odio esse alcu:; nespouštěti
něco sočí semper spectaréealgd ; d) rčení:
něco v očích mých jest chvalné a p. —
zdá se mi ch., přelož slovesem v?ideri;
on v tvých o. velikou věc dokáže, když
« + ©ts mulltum profecisse tibi videbitur, si
ete.; to vjehoo. jest jediné náčiní, jimž
by unicum id instrumentum ei ésse vide
tur, guoete.; 3) o věcech oku podobných,
a) o. stromů a p. oculus, gemma; b) —
osidlo lagueus ; tendicula; (pro nohy) pe
dica.

okojiti, v. „ukojiti.“

okojiti — okolo.

okolek, a) orbis; éircuitus; ——kraj margo;
b) tp. zvl. v pl., okolky=okliky, zápolí
ambages; v. „oklika“ b),

okolí, loca guae circumjacent ; o. města loca
urbt propingua ; město má krásné 0. urbas
sita est in regione amoena; v 0. circum
(v o. Narbony cčrcum Narbonem), v. též
„okolo“; je-li „0.“ okřšlek, kraj, v.
tato.

okolíčný, v. „okolní.“
okolkování, v. „oklika“ b).
okolkovati, v řeči -——okliky dělati, v. „okli

ka“ b).
okolní, vicinus, Jfinitimus; o. Krajina, V. „0

Kolí,“
okolnost, a) — okolek, v. toto; b) tp. a)

vůbec res; hlavní o. capuť rei; Z roz
hodná o. momentum; to jest velmi závažná
o. hoc rem efficit, in hoc res vertitur; tato
šťastná o. haec opportunilas ; často dostačí
pronomen n. adjs: tato o. přiměla mne
k tomu, abych... hoc me adduxit, ut..;
na této o. visí všechno tn 60ťota res ver
titur; malá, nepatrná o. leve, nepříjemná
incommodum; B) pl. okolnosti = poměry
vůbec empora, tempus; res; o. jednotlivce
též condilio; skvělé 0. res florentes, ne
blahé o. res angusiae, dubiae, též diffi
culfas; do velmi neblahbých o. přijíti tn
magnum diserimen adďduci; býti ve velmi
neblahých o. tn summodiscrtmine versari;
říditi se okolnostmi čemporibus servtre;
zanechávámtě v těch o., v kterých...
in ea rerum conditione te relinguo, in gua
ete.; dle 0. ex re, přo tempore, pro ralione
temporum ; dle tehdejších o. ut tum erant
tempora, ut čilis temporibus, pro ratione
illorum lemporum; při n, v n. za tako
vých o. tal: tempore; guum res ita se ha
beant (haberent); ost. v. „poměr“ ; 4) —
jsdaotlivosti, adj. stnguli; vypravovati
všechny o. stngula exponěre, věc se všemi
o. rem ordine ut gesta erat (ut singula
gesta erant) narrare; v. „podrobně.“

okolo, praep. 1) o m'stě, a) zz vůkol cir
cum, circa; 0. osy c. axem; o. koho býti
circum algm esse, comitem esse alcs, neu
stále ab algo nunguam disceděre; státi 0.
koho circumstare algm; b) 7 mimo, u
sloves pohybování naznačujících předslov
cem praeter: jíti o. koho, čeho praetertre,
praetergredi algm, algd, == minouti locum
non attingěre; 0. jeti (co vozka) praeter
vehěre algd, (na lodi) praetervehi, (rychle)
praetervolare; téci o, města praeterflučre
urbem; vésti pluky o. táboru copias prae
ler castra traducčěre; letěti o. praetervo
lare; musi zde 0. hac transeať necesse
est; 2) tp. a) okolo == o, ve rčení: pra
covati 0. čeho occupatum esse n. versart
in re alga; b) o čase circiter, sub (obyč.

——



okončený — oliti.

š akk.); těž de (o. půlnoci de media
nocte); c) u číslovek, ne zcela určitý po
čet naznačujíc ctrciler ; ad (co adv.): za
biv 0. čtýr tisíců lidí oceisis ad hominum
millibus gualtuor.

okončený, fastigatus ; acutus,
okop, v. „přikop.“
okopati, něco a) ——okolo kopati etrcumfo

děre algd (na př. arborem a p.); b) půdu,
zemi 0. terram foděre; ©) ——příkopem
obehbnati město a p. fossam ducčre circum
urbem ; vůbec též muniliontbus ciřcumdare,
munire urbem; zvl. ve rčení: o. se někde
(příkopy) locummunitionibus sepire, castra
dn loco algo communire.

okořeniti, něco cond:re algd (re algů).
okotiti se, catulos eděre; parěre, gigněre.
okousati, něco arroděre, adeděre algd.
okoušeti, v. „okusiti.“
okoušení, opiš slov. „okoušeti.“
okouzlení, v. násl.
okouzliti, a) pův. incantare algm; b) tp. ca

pěre, ineredibili voluptate perfunděre algm.
okov, nádoba hyďria; situla.
(okov), pl. okovy vincula; compedes; o. na

rukou manica; 0. vložiti na koho, do o.
dáti koho tn vincula conjicěre algm; ca
čenis vincire alom; v poutech a o. seděti
dn vinculis et catenis esse; držeti koho v
'0. n compedibus teněre algm.

okovati, a) něco čím odducčre, mumire, te
gčre, (pro krásu) ornare algd algá re;
železem okovaný ferratus ; b) o. koho ca
lenis vincire, devincire algm ; v. předch.okrádání, opiš slov. „okrásti.“

okraj, vůbec margo; ora; u nádoby též la
brum; — obruba limdus ; ——zábradlí lo
rica; v. „Kraj“

okrájeti, něco circumcžděre algď (na př. pe
níze numos).

okrasa, ornatus, ornamentum; decus; 0. žen
ská (-—perly, drahé kamení atd.) munďus
muliebris; tp. o. řeči ornatus n. ornamenta
orationis; bez všelikých o. mluviti znculte
dicěre.

okrásiti, v. „okrášliti.“
okrásti, okrádati, koho furtum alcu: facčre,

oč furart n. furlo auferre alcut algd; or
bare, privare, spoliare algm re alga; au
ferre, eripěre alcui algd; o. chrám depe
culart fanum, obecpeculalumfacčre, aera
rium depeculari.

okrášliti, něco ornare, exornare algd alga
re; o. koho, tp. též decus ajfferre alcut;
honestare algm; decori n. ornamento esse
alcui; vlasy o. coměrecapillos; okrášlený
ornamentior; nebe hvězdami okrášlené
coelum stellis distinctum,

okres, orbis, circuitus ; 7—okršlek ager, pa
gu8 ; territorium,
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okresliti, něco formam et speciem rei ales
adumbrare; deformare, describěre algd.

okrojiti, v. „okrájeti.“
okrotiti, v. „akrotiti.“
okrouhlenosť, -losť, forma rolunda; orbis;

tp. 0. řečí oratio conclusa; verborum apta
el guast rolunda constructio.

okrouhiiti, v. „zaokrouhliti,“
okrouhlý, rotundus; teres;

adv. rotunde, in orbem.
okršlek, v. „okres.“
okruží, a) zz střeva intestina; b) ostatní

vnitřnosti viscera, exta.
okružní, 0. list literae (circuim alguos dimis

sae).
okrvaviti, koho cruentare, sangutne respergěre

n. contaminare algm.
okřáti, vůbec recreart; tělesně corpus rejfi

cěre, membra recreare, zvl. po nemoci con
| valescěre, rejici, recreari (ex naspko); du
©ševně 0. animo relaxari; recreari (čím re

alga).
okřídlený, volucer; volatilis ;

(krok graďus).
okřídliti, něco a) pův. penněs instručre algm,

alas adděre alcut ; b) o. něco — urychliti,
zvl. krok svůj a p. 0. accelerare gradum.

okřik, == odpor, v. toto.
okřiknouti, koho, vůbec tncolamare algm,

zhurta aspere algm appellare, increpare;
o. 89 na koho z- 0. koho; o. se nač =
odporovati čemu, v. toto.

do okrouhla =

tp. incitatus

okulatiti, něco rotundare algd; 0. se con
globart.

okurka, cocumaig.
[okus, a) 7m okušení gustatio; tp. — pokus

experimentum; v. „pokus“ ; b) — jeden
z pěti smyslů gusiatus.

okusiti, okoušeti, 4) o. čeho, jaké jest chuti
gustatu explorare algd; b) 7—jen málo
požíti Čeho guslare (těž libare), algd; ©)
tp. a) o. čeho ——průbu udělati exwperirt
alad, periculum facčre rei alcs; svého
štěstí o. fortunam experiri; B) — pocititi,
vystáti pali, lolerare, perferre algd (na
př. bolestí a p. dolores, cructatum etc.) ;
nevděku o. pro beneficiis meritam debi
tamgue gratiam non ferre; bídy okoušeti
in egestatevitam degěre; okusili jsme, zač
jeho upřímnosť stojí experti sumus n. co
gnovimus, gualis sil ejus amicitia ; radosti
o. voluptaltem percipěre (ex re alga); po
lebčení o. relavart.

olámati, listí vůbec arborem foliis nudare,
listí vinné pampinare vttes.

olej, oleum.
olejna, mola oleama.
olejnatý, oleaceus, oleosua.
olejový, oleartus n. gen. olet.
oliti, něco circumfunděre algd (čím algd re).
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oliva, co strom oliva, olea, planá o. oleaster;
0. Co ovoce oliva.

olivoví, olivae, oleae,
tum.

olivový, gen. olvae, oleae; 0. jádro osoleae;
o. strom, v. „oliva“ ; o. les olivetum.

olizati, něco delingěre, — lízáním očistiti
lambendo purgare.

oloupati, strom corlicem detrahěre arbort.
oloupení, opiš slov. násl,
oloupiti, koho, co, oč, z čeho, v. „okrásti.“
olověný, plumbeus,
olovnice, 4) = olověné závaží na šňůře per

pendtoulum 3;b) — rukavice bitcův ceslus.
olovo, plumbum.
olstiti, v. „obelstiti,“
olše, alnus.
oltář, ara (kamenný m. z drnu nanosený);

altaria, tum (větší a skvostnější, zvl. pro
oběti zápalné) ; 0. postaviti aram stalučre.

oltářík, arula.
olympiada, olympias.
omáčka, jus.
omakati, v. „ohmatati.“
omalovati, něco colorem inducčre rei aleui; 5

o. se čím 86 inficčre re alga,.
omam, v. „mam.“
omámiti, a) >- ošáliti koho occaecare men

tem ales; pellicěre, in fraudem impellěre
algm; b) > ohlušiti obtunděre algm n.
aures alcs; omámea 7—omráčen odbstupe
factus; attonitua.

omámení, caecilas menlis; perturbatio, torpor.
omastek, ad
omazati, něco obliněre, perungěre algd (re

algů).
omdlelý, torpens; guem antmus relguit.
omdlení, subita animi defectio.
omdleti, -ívati, antmus smerelnguit, anima

me deficit.
ometati, omitati, něco čím čnjicěre algd alcut

rei.
omeziti, něco fintre, terminare rem algam.
omladnouti, repuerascére.
omluva, excusafio; v. násl.
omluvitelný, excusabilis.
omluviti, omlouvati, koho, co, a) 7 vymlou

vati koho, co excusare algm, algd; též
defenděre, purgare algd, u kobo excusare
algm alcui n. apud algm; 0. se excusare
se, u koho alcut n. apuď algm; o. se čím
(na př. nemocí) excusare (morbum); o. se
u koho, z čeho satťtsfacčěre alcut de re
alga; b) ——osočiti, předhazovati, v. tato.

omočiti, něco do čeho mergěre algd (in
aguam).

omráčiti, koho sopčre algm; hromem omrá
čený fulmine victus, tactus; tp. o. koho
odstupefacčre, perturbare algm; omráčen
altonitus, obstupefactus.

omrzelec, homo irtsíie, vitae pertaesus.

— les olivový olive

opáčnosť.

omrzelosť, omrzeni, a) — nelíbosť molestia,
často též (na př. ve rčení: až do 0.) o
píše se slovesem; b) — nechuť stomachus.
aegritudo antmi; v. „mrzutosf,“

omrzelý, a) — kdo koho omrzel molestus.
ingratus; b) — mrzutý stomachosus, tri.
stis; adv. moleste; aegre, aegro animo.

omrzeti, molestum esse; displicére; omrzelo
inně n. mne to taedďet, pigeť, poeniteť me
hujus rei (život vivěre);molestum míhi
est alagd.

omyl, error; omylem, z 0, per errorem;
falso; na o. býti versart in errore, velice
vehementer errare, in magno errore ver
sari; dopustiti se 0., v. násl,

omýliti, koho tn errorem tnducčre algm;» 0.
se (per errorem) labi; errare.

omyti, v. „umyti.“
on, (ona, ono) 28, (ea, iď); důr. alle, (a, uď)

n. osle, (a, ud); někdy, zvl. poněkud opo
vržlivě homo.

onačejší, v. „onaký.“
onačiti, něco mutare, commu'are algd.
onady, adv. ollac; illuc.
onakosť, a) — jinakosť, v. „onaký“ a); b)

== úhlednosť tělesná ďdignitasformae; =
krása pulchritudo, venustas; ©)m zname
nitosť, vzhledem k stavu, vážnosti a p.
amphtudo, dignitas.

onaký, a) — jinaký altus, diversus; b) —
úhledný tělesně bellus, pulcher; jindy na
př. o městě, domu a p. speciosus, insignis,
důr. amplus, magnificus, splendidus; ©)
= znamenitý gravis, túllustris; adv. a)
onako aliter; tak neb onak dia aut aliter;
b) belle, pulchre; speciose; magnifice.

onam, adv. diluc, tllo ; istuc, €0.
onda, v. „onehdy.“
ondání, veratio; labor.
ondati se, čím fatigart (in) re alga; exer

ceri, laborare in re alga.
onde, adv. ollic; zde i 0., 0. i 0. passim;

ukazovali sa zde i 0. rari apparebant.
ondy, v. „onehdy.“
onehdá, v. násl.
onehdejší, opiš adv,. (tvůj o. dopis literae

tuae guas proxime miseras); adv. onehdy
nuper; modo, proxime.

oněměti, -= řeč úplně ztratiti obmutescěre,
též tp. -— umlknouti conticescčre.

onemocněti, tn morbum inciděre, morbo im
přicari n. corripi.

onen, (ona, ono) elle, (a, uď); vzhledem k
osobě oslovené čste; tp. 0. svět coelum;
vita guae post hanc futura est.

onenno, ste.
opačina, u lodě clavus.
opáčiti, ve rčení: o. komu čelo, o. se komu

obsistěre aleui; ost. v. „opakovati.“
opáčnosť, a) 7—opakování se repetitio; b)



opáčný — opatřiti.

obrácenost perversilas, pravilas; c) —
opak cončrarium.

opáčný, a) m opětovaný repelitus; b) — 0
brácený čnversus; tp. perversus, pravus;
— zcela jiný contrarius ; diversus ; 0. ná
hled míti dissentire, — špatný prava sen
tire de re algů; o. mluveni dronta; dissi
mulalioj o.smys], o.rozum raťio perversa
= opak contrarium; 0. moudrost.prava
sapteniia ; adv. a) iterum ac saepius b)
Inverse ; perverse, — ironicky stmulate,
ficte; o. postaviti něco perverse collocare
algd; o. obléci perperam inďducěrealgd.

opad, mořský, v. „odliv.“
opadnouti, a) = spadnouti, o ovoci, listí. a

p. decčděre, o květinách deflučre; b) —
-nbyti, zvl. o vodě a p. minut, o těle cor
pus amittěre.

opak, a) ——obrácenosťt conversio; tudíž:
opak, na ©. > jinak než patří onverse;
peruerse; 0. ruce svázati (7—na sad) posť
tergum manus religare; o. lézti retro n.
retrorsum repěre; v. „opáčný“ ; b) — pro
tiva conirarium (ret ales) n. adj. conira
rius ; zbabělost jest o. zmužilosti ignavia
vi ťuli contraria est; tudiž: opak, na o.
at, contra (ea); e conirario ; TZ jinak, ne|
právě secus; 0. mysliti contra putare; má
se to k sobě na o. dtversa ratio est.

opakování,repetitio; iteratio, redintegratio.
opakovati, něco repetěre algd ; -— po druhé

činiti dferare, z nova reďintegrare, —
opět prodělati retractare algd, ——zbytečně
a neužitečně decantare algd ; ——opět ří
kati denuo n. ideniidem dicěre algd; slovo
od slova 0. něco algďd úsdem verbia red
děre; opakvji nyní svoji prosbu nunc rur
sus idem a le peto; o. sobě něco (slova
něčí, v udivení) guast cum antmo s8uore
putantem tterare algd.

opalek, čibio.
opálenina, aďustio.
opáliti, něco adďdurčre,amburčre algďd, 0. se

aduri; zvl. o slunci obličej opalujícím :
od slunce opálený býti colore adďustiore
esse.

opálka, vannus,
opanování, occupatio; po88essio ;

Se slov. násl.
opanovati, něco potěri re algá; occupare, in

potestatem n. in dticionem reďdigěre algd,
násilně invaděre in algd; tp. o náruži
vostech occupare animum ales; ©. 8e 8ibi
impěrare, — svůj hněv tram repriměre, irae

———

obyč. opiše

moderari; nechati se o. kým ab algo regt. |
Opas, cingulum ; na peníze a p. zona.
opásati, koho cingěre algm (re algá); mečem

se o. glaďio cingi.
opásti, něco depascčre algd.
opat, * abbas.
opatrnosť, a) ——prozřetelnost provědenůia;

Prof. Novotný: Česko-latinský slovník.
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prudentia; vzhledem k nebezpečí catulio,
circumspectio; — bedlivost diligentiaj —
znslosť peritia, intelligentia; b) — starost,
dohled cura; v. „opatrování.“

opatrný, a) 2—prozřetelný prudens; vzhle
dem k možnému nebezpečí caulus; cr
cumspectus; consideratus; ——bedlivý dili
gen8; 7—zkušený perilus; po vzaté škodě
opatrnějším býti, malis doceri n. monert;
b) ——starostlivý diligens, curiosus; adv.
prudenter, caule; diligemter, curiose; 0.
sobě počínati v čemconsiderate n. caute
varsavi in re alga.

opatrovanec, cliens.
opatrování, cura; 7— ochrana tutela; k o.

dáti koho komu čraděre alcui algm cu
randum n. alendum; v 0. přijíti koho
algm curandum n, alendum suscipěrej v 0.
míti ourare algd (o dítěti též alěre).

opatrovatel, v. „opatrovník,“
opatrovati, něco, koho v. „opatřiti.“
opatrovnice, custos; 0. dětí nučrir,
opatrovnictví, tutela; cura.
opatrovník, cuslos, curalor; allor (7—vyži

„vovatel).
opatření, a) 0. čeho comparatio, conciliatio,

koupí emptio; b) ——obstarání, péče o bu
doucí provideniia; consiltum; rozkazem
praeceptum ; do dálšího o. in praesentia;
interim, interea; o.učiniti providěre, pro
spicěre-ret alcui, curare algd, vůbec pa
rare, apparare algd, 7—ustanovili se con
siltum capěre, valionam inire, učiniti 0.
proti čemu occurrěre ret alcui; učiniti 0.,
aby „.. constituěre, decerněre ut « +,JU
běre s akk. a inf.; ta věe rychlého o. po
třebuje res celeriter peragi debet; consilio
calido opus est; moudré 0. stalo se, aby

. „ hoc bene n. sapienter institutum est,
uť ete.; vhodná o. učiniti bonis constlis
uli, včasná consilium pro tempore et pro
re capěre, potřebná providěre guae tempus
monet; k přísnějším o. raditi asperiorasuaděre ; ec) zz založení potřebnostmi k
životu voctus; alimenta; 0. míti haběre
unde commoďevivas; d) — ujištění cautio;
ost. opiš slovesem „opatfiti.“

opatřiti, opatrovati, a) —- spatřiti, vw.toto;
b) opatřiti, opatro ati koho, něco curare,
fověre algm u. algd, čueri algd (své zdraví
o. valetudiní inservire), opatřiti koho, též
tutum praestare algm, něco in tuto collo
care algd, -— ohraditi círcummunire algd;
z hlídati koho servare, custodire, tueri
algm, před čím ab alga re, — odvraceti
něco od koho avertěre algd ab algo; bůh
tě opatrůj! deus te servet! tudiž: opa
třený lutus, mumitus, před čím čutus ab

algo; (on) jest dobře onatřen „praecare
de eo agitur; ©) opatřiti něco ZZ zaopa
třiti providěre (frumentum exercitui), pa

13
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rare, comparare, acgutrěre algd; prospt
cěre, consulěre rei aleut; — opatření uči
niti, v. „opatření“ ; o. koho čím instručre,
ornare, exornare algm re alga; suppedi
tare, parare alcuť algd ; opatřen býti čím
ornatum, instructum, (Z ozbrojen) arma
tum esse re alga, hojně abundare realga;
o. koho výživou victum eť cultum suppe
ditare alcui; penize o. komu pecuntam
conficčre alcut; 2) 0. se, a) 0. 8e proti
čemu se munire contra algd, se defenděre
a re alga n. contra algd; b) o. se podle
čebo (ve svém chování k jiným) se fingěre
ex re alga; c) o0.ae čím, ——o. sobě něco,
v. shora ©).

opažení, česserae, na stropě lacunar.
opažiti, něco tesseris stručre n. operire algd;

strop opažený čectum lagueatum, lacunar.
opěra, fulerum; admimoculum; 0. dáti čemu

fuleire algd.
opeřiti, něco plumis obducěre algd; pennis

vestire algd. R
opět, adv. a) k naznačení opětování rursus,

(rursum); IZ po druhé č%ťerum,7 znova
denuo; 0. A 0. semel atgue iterum ; iterum
et saeptus (rogare); tdentidem; o. započíti
denuo incipěre, válku, boj redintegrare
bellum, proeltum ; rursus instare alcui; b)
návrat n. navrácení v předešlý stav na
značujicí, předslovcem re; 0. ejednati,
spraviti, zříditi, postaviti reparare (těž
exerciium), 0. E sobě přijíti ad ae redire;
c. se bráti kam repetěre locum algm; v.
předešlý síav opět přivé:ti něco restitučre
algd; dům o. vystavěti domum restitučre,
reficěre, o. zbořiti resoinděre atd.; c) —
na vzájem, zase (střídavě) victssím (con
sidera nunc v. luum . « .).

opětný, repelitus, — častý creber, — důtkli
vý rčením ehiam atgue etiam; adv. iden
tidem, iterum ac saepius, semel atgue ite
rum; saeptus; V. „opét.“

opětovati, něco v. „opakovati.“
opěvati, něco caněre, cantare, versibus cele

brare algd.
opevnění, a) 7- opevňování confirmatio, mu

mtio; obyč. opíše se slovesem „opevniti“;
b) -= zdi a p. muntmentum ; mumiliones,
opera (um).

opevniti, něco munire, communire algd (lo
cum, u1bem).

opice, stmia,
opičáctví, tmětatio inepta n. ridicula.
opičák, z kdo se op:Čí vmitator ineptus n.

ridiculus,
opičiti se, po kom šnepte n, ridicule tmitari

algm.
opička, sémaolus.
opilec, 4) == opilý člověk homo ebrius, vino

gravis; b) — piják homo ebriosus, vino
lenius.

opažení — opnouti.

opilství, a) ——stav opilého ebrielas; učinil
to v 0. ebrtus fecil; b) — opíjení se ebri
ostlas. :

opilý, edrius, vino gravta.
opíradlo, v. „opěra.“
opírati, v. „opříti.“
opis, a) — popis, v. toto; b) — přepis exem

plum n. exemplar (ales rei); c) — širší
vypsání pro nedostatek slova n. pro sro
zumitelnosť circumlocutio; obyč. slovesem:
to jest jen opistvého prvého výrazu idem
dicis guod antea, modo alits verbis; opi
sem něco vyjádřiti pluribus verbis (n. cir
cuilu loguendi) exponěre alad.

opisovač, sorčplor; 0. kněh (scr?ptor) ldra
rius; TZ veřejný písařscrida,

opisovati, v. „opsati.“
-opiti, koho ebrium facčre algm; 0. se ebri

um fieri.
opíti, opnouti, něco amplecti algd.
oplakání, deploratio, o více plačících com

ploratio ; o. hodný flebtlis, deplorandus.
oplakati, -kávati, koho co dejflěre,deplorare,

lacrimis prosegut algm, algd.
opláknouti, něco ablučre algd.
oplata, remuneratio ; obyč. opiš slov. násl.
oplatiti, a) Z vypůjčené vrátiti redděre algd;

dluhy o. aes alienum solvěre, dissolvěre;
b) = odměniti, dobrodiní 0. benefictum
vedděre, referre; v. „odměniti.“

oplátka, remuneratio; přísl.: půjčka za o.
par (pro) part refero.

oplaviti, a) -z -plavením objeti circumvehi
alod; b) ——obtékati allučre algd; cir
cumfundi (urbi), cingěre (urbem),

oplaziti, něco clam ctrcumire algd.
oplecí, v. „obručí.“
oplésti, oplétati, něco čím sintexčre algd re

alga; opletati se čím, tp. nugari.
opletky, 4) 7 nesnáze molesíta, gravitas ;

činiti komu 0. molestiam exhiběre alcut,
molestiá afficěre algm; b) ——osidla artes,
artificia; důr. consilia dolosa,

oploditi, něco fecundum redděre algd.
oplotiti, něco septre algd (čím re algá).
oploúti, něco v. „oplaviti.“
oplzlosť, lascivia, důr. obscoenitas; K7 smil

nost únpudicilia; bidines; 0. v řeči
sermo obscoenus ; obscoene dictum.

oplzlý, a) -— kluzký ludricus; b) tp. —
mrzký lascivus, důr. Z necudný obscoe
nus; IZ smilný zmpuďicus, bidinosus; 0.
řeči obscoene dicla; adv. tp. obscoene;
impudice, libidinose.

oplývati, čím adundare, důr. circumflučre re
alga; vším 0. ommum rerum copiá difflu
čre; oplývám tím magna mihi ejus rei
copta est; podobně: 0. v radosti a v roz
koších luxuriá difflučre et delicate et mol
liter vivěre.

opnouti, v. „opiti.“



opocen — opravdovosť.

opocen, v. „opotiti.“
opodál, (od) čeho, adv. v. „opodálný.“
opodál, opodálí, longinguitas; z 0., v. předch.
opodálný, remoťus; longinguus; adv. opodál

procu!, longe; 0. od čeho procul (a, ab)
s abl.; o. býti procu? n. longe abesse; o.
od čeho ležeti sejunctum esse a re.

opodstatníti, něco firmare. confirmare algd.
opojiti, a) pův., v. „opiti“ ; b) tp. zvl. v part.

opojen elatus, gestiens (voluptate, laětitiů,
wictoriaete.) slávou 0. glorič tumens.

opojný, gu? ebrium facit algm.
opolední, v. „polední.“
opominouti, opomijeti,

omittěre, praetermiltěre algd;
něco n. čeho mittěre,též non ut

re alga; neopominouti čeho, těž non deesse |
ad rem alguam; o. příležitost occasionem:
dimittěre n. praetermittěre, occastoni deesse;
o. něco činiti praetermittěre, intermittěre,
negligěre facěre algd; nemohu o. tobě
psáti non possum n. facčre (praetermittěre) |
non possum, gun tibi seribam.

opominutí, 2nlerm?8sio.
opomitání, (koho, čeho) aspernatio, repudi

atio; často opíše se slov.
opomiítati, čím v. „opovrhovati.“
opona, velum, veliká a skvostná aulaeum ;

oponou zastříti něco velis tntenděré algd.
opora, v. „opěra.“
opotřebovati, něco (něčeho) usu čerčre, con

terčre algd; 0. 8e usu conteri; opotřebo
vaný 7- obnošený, v. „obnositi

opouštěti, v. „opustiti.“
opoutati, koho, a) ——pouty svázati vineřre,

devinctre algm; b) tp. — okrotiti man
suěfacěre, domare algm, algd; Z upou
tati, v. toto.

opovážení, čeho, opíše se slovesem násl.
opovážiti, a) ——odvážiti, v. toto; b) o. se

čeho auděre, suměre sibi, conart algď;
zvl. o. se života, hrdla, v. „nasaditi“ ; o.
se nebezpečenství obviam tre n. se ojfferre
periculoj v. „nedbati“; pokud pak se bu
deš opovažovati trpělivosti naší guousgue
tandem abutere pahentia nostra? opováživ
se všeho postposilis ommbus rebus.

opovážlivee, v. „odvážlivec.“
opovážlivosť, a) co vlastnost audacia, conji

dentia; temerilas; b) — skutek opovážlivý
facinus auda«.

opovážlivý, audax, confidens; temerarius;
adv. audacter, confidenter, temere.

opověď, declaratio, veřejná pronunci
atio 5 pálky denuneiatio belli; častěji
však slgěšěěškcí.

opověděti, Mičco nunciare, na dotaz n.
k, něco zlého denunciare,

a (alcu?)algd; válku
komuo. bellum ind'%Mlia,denunctaré aleui ;
b) o. koho, «) jeho "iávštěvu nunctare
algm venisse salučandi causa; b) že přišel
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nunetaré algm venisse; dáti Be 0. numeiare
(n. máitiěrealgm gui nunetet) se venlurum
essé n. vemisse.

opovrhovati, v. „opovrhnonti.“
opovrhlosť,>v. „opovrženost.“
opovrhnouti, opovrci, opovrhati, opovrhovati,

kým, čím =- nechtíti sperněre, fastiďdire
algd, — vamítnouti rejicčre algd, aversari
(consiltum), aspernari algd; repudtare
(uxorem), == pohrdati despicěre, respuěře
algd; ——nevážiti si contemněre, contem
plui haběre algm nedbati posthaběre,
negligěre algd; — nebáti se čeho con
temněre algd ; o. se, v. „snížiti se.“

opovržení, contempiio, contemptus; desptci
entia, despectus; o. hoden contemnendus;
contemptus; contemplu dignus; abjectus;
v 0. přijíti 7n contemplionem n, in con
temptum venire, v o. býti contemptui esse,
contemní, despici; 8 0. contemptim, 8 o.
mluviti o čem cum contemptu de re alga
logui; 8 0. pozemských statků contemplis
bonis exterma.

opovrženlivosť, co vlastnost lurpitudo, im
probitas; — skutek opovržení hodný fa
cinuš turpe; turpiter factum.

opovrženlivý, == opovržení hodný, v
vržení.“

opovržený, abjectus, contemptus, 7m daremný
perditus, neguam, ——nevážený humilis,
vilis; adv. abjecte; humiliter.

opovrženosť, A) v..opovržení“ ; b) v. „opovrženlivost.“
opozditi, něco retařdare algd; 0. se morari,

sero venire; měosob.: když se opozdilo
multž nocte; v: „setmiti se.“

oprášiti, něco pulverum excutčěree re algů.
oprať, fun18.
oprati, něco ablučěre aigdď.
Oprava, a) Z opravení vad correciio, emen

datio; poslal mně knihu se svými 0. na
zpět librum měhi a se emendatum remistt;
to potřebuje o. ltma eget; poslední o. k
dílu přičiniti manum extremam operi im
poněre, v pass. též manus extrema operi
accedit; tudiž — zlepšení mutatio in me
Ius, emendatio; o. v cirkvi * emendatio
et correctio sacrorum; b) vylepšení
toho, co se zkazilo * refectio ; lépe však
se opíše slov. „opraviti“ b); c) v. „ná
hrada.“

oprávce, corrector, emendator; častěji však
opiše se slov. „opraviti.“

opravdovosť, -divosť, a) ——pravda verilas; na
o. čeho pochybovati fidem ales rei in dubtum
vocare, nepochybovati non dubitare guin
verum sit algd; b) 7—upřímnost veritas,

o -=
, ——

„0po

——

verus animus; ©) — bedlivosť studium,
contentio ; d) — jednání důležitosti věci
přiměřené gravitas ; Z přísnost severitas.
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Opravdový, -divý, a) —pravdivý verus; —
skutečný germanus; 0. nčenec vir vere
doctus; o. sláva vera laus; o. osoby a
věci podávati im hominum rerumgue veri
tate versari; b) — upřímný verus, non
simulatus ; sincerus, ingenuus; ©) — ne
žertovný, o osobáchgravis, důr. severus ;
tristis; o věcech. serius, gravis, též na př.
o řeči, tvářnosti atd. severus; 0. slova
verba gravia n. graviter 'dicta; 0. bitva
pugnu acris; d) — bedlivý gravis, acer;
o. vůle n. snaha acre studium; o. pilnost
gravis contentio; 0. pílí omnisstudio, toto
animoj adv. a) vere; re, re vera; b) vere,
sincere, ingenue; abych o. řekl ne men
Čar n. si verum guaerimus; ut aperte di
cam; ©) serto, exlra jocum, ex animo;
míní to 0. serio, vere, ex antmo id dicit;
d) graviter, severe; míti se k čemu o. rem
algam serto agěre; nyní 0 t6 0, se přiči
ním une vere rem conficiam; nemoc po
číná 0. morbus ingravescit.

opravdu, adv. a) Z opravdově vere; re, re
vera, reapse; věc se má o. tak verum
est; člověk o. moudrý homo vere sapiens;
b) — beze žertu serio: extra jocum, ex
animo; vere (algd dicěre); děje se to o.
ex animo fiť; v. též „opravdový“ adv. b);
zvl. vironické otázce: 0.? třťane?ita vero?
ain' tu? ec)k naznačení ujišťování sane,
profecto, nimirum; o. to nevím ne vivam,
si scio. í

opravdivosť, opravdivý, V. „opravdovosť, „0
pravdový.“

opravení, V. „oprava.“
opravitel, v. „oprávce.“
opraviti, -ovati, něco a) — chyb zbaviti emen

dare, corrigěre algd (těž vitam, mores a
p.); b) = co poronchaného napraviti re
Jficěre, reparare algd (náves ete.); dům o.,
též domum in melius reficére; tudíž i tp.
stát a p. o. tn melius mutare, emendare
alad; c) v. „nahraditi“; 2) 0. se 7 po
moci si res affliclas recipěre.

oprávněnost, Jus, polestas (k čemu algd fa
ciendi).

oprávněný, justus (na př. causa justa); ost.
v. násl.

oprávniti, 2) Z právně dsvědčiti něco apud
Judices profitert n. probare algd; b) o.
koho k čemu (= právem nadati) Jus u.
potestatem algd faciendi uleui dare; oprá
vněn býti k čemu Jus n. polestatem algd
faciendi haběre; licetmíht u. possum algd
facčre; míti se za oprávůěna k čemu pu
tare jus sibi esse algd faciendi.

opravný, 0. návrh correciio, emendatio.
opravovati, v. „opraviti.“
oproti, v. „naproti.“
opříti, opirati, něco fuletre algd re alga, su

stiněre algd; 2) 0. 80, a) o něco, na něco

opravdový — originalní.

niti re alga; acclinaré se ret alent; tp.
niti re alga, fretum esse n. confiděre re
algd; b) — zdráhati se recusare algjd n.
de re alga n. 8 inf.; též (po záporu) ne
n. guominus, Ouin; ©) 0. se koru, čemu
restatěre; obststěre aleui; repugnare, ad
versari alcui; tmpedire algd; v. těž „od

"porovati,“
opsání, v. „opis.“
opsati; něco a) -— podle jiného přepsati ex

scriběre, deseriběre algd, doslovně trans
seriběre (orationem); b) = okolkem něco
vykládati pluribus verbis exponěre a!gdď.

optati se, koho nač znčerrogare, rogare algm
algd n. de re algá; guaerěre a'gd ex algo;
(za příčinou porady) consulčěrealgm.

opuchnouti,turgescčre ; intumesečre.
opustiti, opouštěti, koho, co a) — zůstaviti,

vůbec relingučre algm, algd, nevěrně n.
zrádně deserčre algm, algd, bez pomoci
déstitučre algm; deficěre, desctscčre ab
algo; deesse alcut; nikdy neo. koho a
latere ales nunguam disceděre; 0. něco
= odejíti disceděre, abire ab algo; ceděre,
deceděre, exceděre (ex) loco algo; pole (v
bitvě) o. tnferiorem disceděre; vinci; bo
jiště.co vítěz o. disceděre proeho superi
orem ; provincii 0., v. „odjíti“; vojíni 0
pustili jej mělites ab eo defecerunt, šik
exercitum deseruerunt; podobně: svět o.
vitam relingučre, ex vita disceděre, (de
vila) deceděre; naděje opouští koho desti
tuitur algs a spe; síly mne opouštějí vtres
me defictuní, paměť memoria deficit; me
moriá labor; opuštěn destitutus, od boha
opuštěn býti deo n. diis cařěre; b) —
nedbati negligěre algd; povinnost 0. de
officio deceděre, ab officio degredi, zákon
legem non servare; ©) — vynecbati, v.
toto; d) — obklíčiti, v. toto.

Opuštěnosť,místa vasťitas, solitudo ; ost. opiš
slovesem.

opuštěný,o místnostech ďdesertus,vastus;
neobdělaný zncultus; ost. opiš slovesem.

opykati, v. „oželeti.“
oraci, 0. nástroje instrumenta villae n. agro

rum.
oráč, aratlor.
oradlo, ——orací nástroj, v. „orací.“
orání, aratio.
oranina, arvum; campus arabtilha.
orati, arare; aratro subvertěre.
orba, a) = oráníaratio; b) m hospodářství

polní agricultura; agri n. agrorum cultus;
orbou se obírati agrum colěre, agris co
lendis operam dare.

orel, aguila.
original, původní spis exemplar ; co protiva

překladu verba seriploris ipstus; spisova
telé řečtí v o. graeci seriplores ipsi.

originalní, v. „původní,“



orlí — ositi.

orlí, v. násl.
orličí, oguilinus n. gen. aguilae; o.o0ko ocu

lus aguilinus; tp. 0. zrak oculus acer et
micans; 0. nos, — ohnutý nasus aduncus.

orný, 4) I— co se může orati arabilis; —
plodný fertilis; o. půda campus arabilis;
arvum; b) — orající: lid 0. agricolae;
aratóres; o, vůl bos n. laurus arator; 0.
nástroj, v. „orací.“

orodování, v. „přímluva.“

oródovati, v. „přimlouvati se.“
orodovník, v. „přímluvce.“
ortel, v. „nález“, „srud“ a p;
ortelovati, v. „odsouditi.“
orudí, 4) ——nářadí, v. toto; b) = zbroj le

lum; arma.
oruží, v. předch. b).
oř, eguus; ost. v. „kůň.“
ořech, nur, co strom i ovoce; vlaský o. ju

glana.
ořechový, nuceus n. gen. nucis; 0. strom

nux; o. Škofřepinaputamen nucis.
oříznouti, ořezati, něco a) -— vůkol řezaticircumciděrealod(např.© numos);b)=

zbytečné odříznoutipulare, ampulare algd;
resecare algd. —

08a, axis. W
osa, hmyz vespa.
osada, a) —-obee, ves pagus; do svých o,

se. vrátiti tn agros remigrare; b) — nově
založená obec colonia; založiti 0. conděre,
tn algo loco collocare colonam; colonias
deducčre algo.

osaditi, osázeti, osazovati, něco a) — oblo
žiti, obstaviti cingěre algd alga re, za
hradu plotem septre hortum ; b) — posa
diti locare, poněre; (rostlinami, stromy a
p.) conserčre algd alga re, na př. hortum
arboribus ; podobně: stůl krměmi o. men
sam cibis exstručre; stůl hojně krměmi
osazený convivium opipěre apparalum ;
c) o. koho kde, město lidem (— usaditi)
collocare aliguos in loco algo; colonos n.
colonam tn locum algm dedďucčre; regi
onem colonis freguentare; d) o. místo,
(lidem válečným) v. „osednouti“ d) a „ob
saditi“ ; lodí lidem o, navem armatis (mi
litibus) complěre; e) právo, soud, radu o.

Judicium constitučre n. institučre, komu
Judicium facěre de algo; úřad někým o.
munus deferre n. mandare alcui; 2) o. se
— usaditi se někde (jako obyvatel) do
micilium collocare, sedem figěre in loco
algo; constděre; certam sedem ac domi
cthum sibi parare.

osadník, a) — v obci bydlící *ncola; civis;
civitati aseripťus; b) obyvatel založené
jinde obce colonus.

osáhnouti, v. „obsáhnouti.“
osáknouti, a) — oschnouti arescčre, siccart;

b) 7—na suše zůstati vězeti tn sčeco con

—
——
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sistěre; o lodi též: tn vaďum n. ad sco
pulos allidi, in litus ejici, in terram de
ferri.

osamělosť, solitudo; v o. žiti in solitudine
vivěre, býti solum essé.

osamělý, 2) o osobách solitarius, solus;
osiřelý orbůs; b) o věcech desertus, sořus;
secretus ; o. místo locus desertus n. solus;
solitudo 3; o. Život vita solitaria, vésti u.
osaměle žíti vitam solitarius ago3 in soli
tudine vivěre; o. býti solum esse,

osamotněti, solitartum n. (Z osiřeti) orbum
fieri.

osazení, A) dle: „osaditi“ c) colonia; b) —
obsazení města a p. occupalio; of. v.
„osaditi“, d); c) Z usazení se seďes, do
miciltum.

osázěti, atd. v. „osaditi.“
oseč, a) -— osekání, opiš slov. „osekati“; |)

= záseka, v. toto.
osoděti, na čem, v. „udržeti se.“
osedlati. koně, u Římanů sterněre eguum, u

nás * eguo sellam impončre; na osedla
ném koni jezdící ephippialus.

osedlost, a) — držení statku ďomieilium cer
tum, sedes stabilis; b) 7m statek sám
praedium; fundus, ager.

osedlý, někde gut altcubi domicillum habet.
osednouti, něco a) — okolo čeho sednouti

cireumsiděre; b) — usaditi se, v. „osa
diti“ 2)3 e) o. koně eguum conscenděre;
d) zemi a p. 0. possiděre, occupare alad,
potiri re algd, násilně invaděre in algd.

osekati, v. násl.
oseknouti, něco a) — obsekati circumciděre

(ramos ete.); b) — useknouti, v. tofoj
osekaný mutilus, truncus.

osel, asinus,
OBeníÍ, seges.
oschlý, aridus, stccus.
oschnouti, exwsiccart.
OBÍ, gen. vespae.
osidlati, drretire (algm re alga).
osidliti, ——osidlem chytiti, tp. úllagueare

algm.
osídliti, ——osaditi, v. toto.
osidlo, a) — provaz lagueus; tudíž b) tp.

— léčka insidiae, též lagueus; o. komu
klásti, strojiti čnsiďias parare n. dolum
nectére aleui; zaplésti se do 0., ». pad.
nouti v 0. in čnsidias inciděre; do o. lá
kati kobo tn ?nsidias algm pellhcěré; osi
dlem polapiti koho ?rretire algm (illecebris
corruptelarum).

osiřelosť, orbitas.
osiřelý, orbus; dítě 0., v. „sirotek,“
osiřeti, orbum fiert.
osiřiti, koho orbum facěre algm.
ositi, pole obilím conserčre agrum ; sementem

facčre; co nejvíce o. sementes guam ma
ximas facčre; oseté pole seges.



198

oskočiti, koho, v. „zaskočiti.“
oslabiti, a) — popustiti něco svázaného Za

xare, remittěre, resolvěre algd; b) — se
glabiti, tělesně debilitare algm ; v. „sesla
biti.“

oslablosť, tělesná debilitas, imbecillitas: du
ševní languor.

oslablý, o lučišti a p. remissus, laxus: tudíž
tp. o člověku: tělesně o. čmbecillus, in
Jirmus, duševně languens, langwidus; o.
oči, uši oculi, aures hebetes, míti oculis,
aurtibus minus valěre.

oslabnouti, a) -= popustiti larart, remitti;
b) tp. — seslábnouti, tělesně hobesečre;
emolliri ; duševně elanguescčre.

osladiti, něco condire algď, tp. lenire, levare
(molestias a p.); život sobě o. viťam sibi
jucundam facčre.

oslák, -ář, agaso; mulio.
oslava, -= oslavení laudatio, praedicatio;

= sláva gloriae fama; gloria; vítězná
o. pompa; triumphus; ko. jeho udatnosti
aď honorem virtutis; ost. opíše se často
slov. „oslaviti “

oslavenec, gui celebratur, laudatur.
oslavení, -ování, v. „oslava.“
oslavitel, laudator ; praedicator.
oslaviti, -ovati, koho, něco %llustrare, nobi

litare; ornare, exornare algm; vychvá
Jiti Jauďibus celebrare algd, laudibus ef
ferre algm, praedicare algd ; 0, se gloriam
comparare, laudem sibi parare, svými činy
rerum gestarum gloriam comparare.

oslepiti, koho a) pův. — slepým učiniti ocu
lis privare, caecum redděre algm; b) tp.
v. „zaslepiti.“

oslepnouti, caecum fieri, oculos perděre n.
amittěre, capi oculis,

oslí, osličí, asininus,
oslice, asina.oslík,asellus.© |
osliz, pitutta.
oslizlý, lubricus; pituitosus.
oslnouti, =- oslepiti n. oslepnouti; v. tato;

zvl. part. oslňující splendidus, nilidus n.
subst. splendor, lumen, lux.

osloniti, něco ollustrare, collustrare algd.
oslovení, opiš slov. násl.
osloviti, koho allogu?, appellare algm, z ostra

compéllare.e pokorně a prosebně rogare
algm (algd oč).

oslýchati se, v. „ostýchati.“
oslyšení, v. násl. slov.
oslyšeti, koho n. žádosť, prosbu něčí non

audire algm n. preces ales; potenti alcui
denegare, deesse; repudiare, aspernaři
preces ales; oslyšen býti non čmpetrare
(ouoď petieris).

osm, octo; po 0. octoni, 0. psaní octonae li
terae ; 0. Bot octingenti, po 0. stech ocčin
gen.

oskočiti — osoba.

osmahlý, aďustioris coloris; o. obličej vultus
coloratus ; 0. obličej míti .aďustiorts colo
7is e8se,

osmdesát, octoginta; po o. octogeni.
osmdesátkrát, octogies.
osmdesátiletý, octogenarius; octoginta annos

natus.
osmdesátník, homo oclogenartus; homo octo

ginla annos nutus.
osmdesátý, oclogesimus.
osměliti se, k čemu auděře, sibi suměre, su

stiněre alad.
osmeronásobný, octuplus.
osměrý, oclo generum.
osmidenní, octo dterum.
osmidílný, ex octo partibus constans.
osmihodinný, octo horarum.
osmiletý, a) -— osm letstarý octo annos na

tus; octo annorum; b) — osm let trvající“
octo annorum.

osminohý, octo pedibus instructus ; * octipes.
osmispřežný, octojugis.
osmistý, octingentesimus.
osmkrát, océjes; po 0. octavum; o. větší octo

partibus major.
osmnáct, duodeviginti; po o. duodevicení.
osmnáctekrát, * duoďevicies; o. větší * duoďde

vigintt partibus major.
osmnáctiletý, duodeviginti anno8 natuš.
osmnáctý, duodevicesimus.
osmsetkrát, * octingenties.
osmý, Ocfavus; po 0. octavum.
osnova, 3) pův., při tkaní sťamen; b) tp.—

záměr consilium; ——hlavní rysy čeho
AGymbraho; o. zákona lex.

OBNOvati,a) pův. při tkaní stamen ducčre;
télam ordiri; b) tp. — spůsobiti něco mo
bi, stručre, machinart algď, tajně clam
Algd pacisci; to bvlo osnováno Řoc ex
Composito factum est.

08063, a) — člověk vůbec homo; (mluviti
proti věci ne proti 0. confra rem non con
tra hominem dicěre); často však se opou
ští: (ři o. tres, na o, (přišlo tolik) in sin
gulos n. iw singula capita; mužskáo. vr,
ženská mulier; jednotlivá o. homo, v pl.
singuli homines; singuli: často povhým
zájmenem (zachování mé 0. salus mea,
příčinou o. mé mea causa; hájitel osoby
tvá ču? defensor; osvědčováním tvých slu
žeb osobě jeho prokázaných řestificatione
tuorum in se officiorum); každý pro svou
O. pro se guisgue; pro mou 0. meo nomtne,
meč causč; já pro svou 0. eguidem; b)
vzbledem k hodnosti: městská 0. magti
straťus, privátní o. homo privatus, nej
přednější osoby capita, principes, králov
ská o. rex; po osobách něco činiti raťt
onem haběre hominis (dignitatis alcs); tri
bučre alcui alod; bez ohledu na 0. nulla
habita ratione hominum n. dignilatis, am

a



osobení — ostrach.

plštudinia ales; c) — postava zevnitřní
species, forma; znáti o. něčí n. koho od
o. nosse algm de facie; d) 0., kterou kdo
hraje persona; partes; vzíti na se n. hbráti
o. něčí personam alcs sustiněre n. partes
ales agčre; Ve něčÍ sumpta ales personů;
e) 0. 7 co opis zájmen osobních: ego,
lu, úpse; vždy svoji 0. uvádí de se ipso
semper praedicat; důstojnosť osoby jeho
úpstus dignitas.

osobení, (čeho), opiš slov.
osobiti, -ovati, sobě něco vinďicare sibi algd,

iď stbi suměre uť etc., neprávně arrogare
n. assuměre sibi algd; in se transferre
alad; occupare (regnum), násilně rapěre
algd ad se; v. též „přivlastniti si.“

osobivosť, arrogantia; často však vhodněji
slovesem předch.

osobivý, arrogans; guč multum sibi summit;
adv. arroganter.

osobní, -— osoby se týkající privatus, pro-.
prius; tpsej 0. nenávist odium privatum
n. proprtum, chovati se komu su0 nomine
odisse algm, nmechovati nullum privatim
cum algo est miht odium; 0. zájmy, o.
užitek utiličas privata n. domestica n. mea;
o. záležitost res privata n. domestica; 0.
nepřítel tnomicus; o. lékař custos salulis;
adv. osobně zpse, vzhledem k přítomnosti
coram, praésen8; IZ pro svou osobu suo
nomine, privalim ; Z sám jediný per 86
(omnia obire); o. přítomen býti coram n.
praesentem n. tpsum adesse; o. kohone
náviděti suo nomine odisse algm; o. ským
mluviti coram agěre cum algo; viděl jsem
jej 0. praoesens eum vidi; o. koho znáti
algm ipsum n. de facie nosse; o. udatný
manu fortis.

osobnost, v. „osoba“; z- osobní vlastnost
nalura, ingentum, mores.

osobovati, v. „osobiti,“
osočení, -ování, criminatio ;

vidia.
calumnia; in

osočiti, -ovati, koho conffare invidiam alcui,|
adducěre algm in invidiam, u koho n.
před kým t» suspicionem adducěre algm
alcui.

osoliti, něco sale condire algd.
osopiti se, na koho aspere algm appellare,

increpare;j aspere n. acerbius invehi in
alagm.

ospalec, komo multi somní.
ospalost, ——dřímota somni necéssilas; —

ospanlivosť co choroba veternus; tp. segni
les; tarditaa.

ospalý, a) v jednotlivém případě dormitans;
somno gravis, somní plenus; o. býti dor
maitare; b) co vlastnost somniculosus; tp.
— nebedlivý šegnis, tardus, lentus; adv.
tp. segniter, tarde, lente,

ospravedlnění, -ování, purgatio, excusatio ;
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satisfactio; ——obhajování defensio; —
sprostění čiberatio; obyč. slovesem: k své
mu o. uvésti něco se purgandi n. excu
sandi causa dicčre algd.

ospravedlniti, -ovati, a) Koho 7— za sprave
dlivého vyhlásiti purgare algm (proti če
mu de re algča); lhberare algm culpa; —
Omluviti excusare algm de re algá; b) o.
něco excusare algd; 2) 0. se se purgare,
se excusare, salisfacčre, u koho alcut, z
čehode re alga; nemohl se z činu onoho
řádně o. non satis se de tillofacinore pur
gavit.

ostarati, v. 5obstarati.“
ostatek, religuum; v-pl. religuiae; často též

guod restat, guod religuum est neb ad).
religuus ; 0. peněz pecunia religua, 0. 86
natorů religui senatorum; tělesné 0, cor=
pus; 0., V 0., K 0., 7 ostatně, v. 40
statní.“

ostati, -ávati, 1) intr. a) ——býti, trvati ma
něre, permaněre ; b) — v jistém stavu 0
stati maněre; ostane to tak maneťt hoc;
stat sentenlia, certum esi; .ostanu ti vždy
přítelem semper tibi amicus ero, nunguam
le amarě destnam; 0. na svém maněre in
sententia sua; na tom ostane sťat milu,
certum est mihi; ostali na tom, že... —
umínili si, v. toto a p. slova; c) — na
místě trvati maněre, remaněre; doma 0.
domi remaněre; d) -— pozůstati restare,
reliňoui, religuum esse; zvl. v bitvě o.
caděre, oceidi, interfici; 2) trans., o. koho
n. čeho, v. „zanechati“ ; zimnice ho ostala
Jebris decesstit, desit.

ostáti, v. „obstáti.“
ostatňí, religuus; v pl. cetert, religui; adv.

ceterum, celeris tn rebus; ceteroguin; Z
konečně demgue; též větou guod superest
u. religuum est; o. není nikoho religuus
nemo est.

ostávati, v. „ostati“ a „bydleti,“
'ostaviti, a) ——zanechati relingučre; ost. v.

„zůstaviti“, a „zanechati“; b) ——opustiti,
v. toto; ©) o. dílo, prácí, 7 přestati dě
lati abjicěre rem institutam ; vůbec omět
těre, mittěre algd.

osten, a) pův. ——špičatý výrostek z kůry
aculeus; — trn spina; 7—špička vůbec
spiculum ; zvl. — bodec k pobádání volů
stimulus ; b) tp. — pobůdka stimulus; in
citamentum; ostny svědomí morsus n. sti
muli consctentiae.

ostiniti, něco opacare algd; umbram afferre
rei alcut.

ostnatý, aculeatus; spinosus.
ostouzeti, v. „ostuditi.“
ostraha, a) ——péče o koho cura; b) == 0

chrana praesidium; Ost. v. „péče“ a „0
chrana,“

ostrach, v. „Strach.“
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ostražiti, V. „s“rici.“
ostražitosť, v:gilantia.
ostražitý, vigil; vigilans; velmi 0. pervigil;

o. pes T canis vigilax; tp. — bedlivý di
ligens, vigilans; adv. vigilanter ; dihgenter;
méně o. zndiligentius,

ostroh, locus vallo munitus; valli,
ostroha, v. „ostruha,“
ostrosť, 1) pův. acies; ——drsnatosť asperi

(as ; 2) tp. a) vzhledem k smyslům, a)
pernosť acrimonia; B) 0. oČÍ acies ocu

lorum, uší aures aculae, čichu sagacitas
(nartum) ; b) v ohledu dnševním: 0. myslí,
rozumu, vtipu acies n. acumen menlis, in
genn ; subtilhtas judicii; v. též „ostrovtip.“

ostrouhati, něco adraděre algd,.
ostrov, insula.
ostrovan, tnsulanus.
ostrovid, crocodilus; rys lyng.
ostrovtip, -nost, acumen n. actes ingenii ; in

gemum acutum n. acre; sublilhtas.
ostrovtipný, acutus, acér; perspicax; O spi

sovatelích a p. subtilis ; o.býti acute cogi
are; adv. acute, acriter; subtiliter.

ostrozraký, oculbrum acie valens; acule cer
nens ; o. býti acute videre ; oculorum. acie
valěre

ostruha, calcar, obyč. v pl. calcaria; koně
na 0. vziti calcaria subděre n. subjicěre
eguo, eguum calcaribus concitare.

ostružina, -í, n. ostružinový keř rubus.
ostrý, 1) pův. acutus; na obě etrany o. an

ceps; I— špičatý acutus; fastigatus; 2)
tp. a) vzhledem ke smyslům: a) o chuti
a čichu acer, aculus; P) o zraku acer,
aculus; o. oko oculi acres n. actes oculo
rum, míti acute viděre; b) vzhledem k du
ševným darům: acer; 0. rozum úcumen
ingenti, acies mentis; ©) — přísný severus,
acer (na př. rozkaz eďdictum, imperium a
p.); I— příkrý acerbus; asper; ostro n.
z ostra v. adv.; d) ——prudký vehemens,
asper, acer; 0. zima frigus acerbum; adv.
tp. a) o smyslech acriter, acute; ostře n.
z ostra pohlednouti na koho acriter in
tučri algm, na vše strany o. hleděti in
omnes partes aciem oculorum intenděre ;
b) vohbledu duš. acriťer ; acute, subtiliter ;
c) Z přísně severe, acriter; acerbe;
prades acriler; graviter (accusare algm).

ostřehač, v. „strážce.“
ostří, acies; o. oštěpu cuspis hastae.
ostříci, ostřihati, čeho a) = opatrovati custo

dire, asservure algm n. algd; in custodia
haběre algm; tudíž tp. což bůh o. rač
dit měliora ! guoď abominor 3; o. koho od
koho n. čeho avertěre algd ab algo; b)
— zachovati servare, observare (na př.
legem, offictum, praeceptum); 2) o. se čeho
cavěre ab algo, koho algm.

"=
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ostražiti — osud.

ostřihnouti, ostříhati, něco ctrcumciděre algd;
— oholiti čonděre (barbam, captllos).

ostřiti, něco a) pův. acučre algd; b) tp. vtip,
rozum 4 p. acučre, exacučre (mentem, in-
genitů aciem); vtip si na kom o. luděra,
ludibrio haběre, ludificari ulgm; uši 0.
aures erigčre. “

ostřiti, něco čím velare algd re alga.
ostříž, *falco n. acetpiter.
ostřižek, segmenium.
ostuda, 4) ostouzení se s kým veralio;

negottum, molestia; b) — hanba dedecus;
infamia ;. něco dělá komu o. algd est alcui
dedecort, infamiae, pudori; o. komu dě
lati tnfamiam n. maculam aspergěre alcut;
k naší 0. cum nostra tgnominia, per n0
strum dedicus. .

ostuditi, ostouzeti, a) 7— stud-ným učiniti
refrigerare; b) 0. něco, kobo -z oškliviti
fastidire algd; algd milu est fastidio n.
taedio ; zvl. Z osočiti, v. toto ; 0. se fa
stidium creare n. afferre; exosum fieri; to
se mi již ostud.lo čaedet me ejus ret; o.
se s kým multum molestiae n. laboria in
algo exhawurire,

ostudnost, a) — hanebnosť tupitudo ; b) —
mrzutost molestia, labor.

ostudný, a) = ostudu dělající, hanebvý ťur
pis, fagitiosus, infamis; b) — mrzutý,
nepříjemný molestus, ingratus.

ostuzení, ostuzování, opiš slov. ostudili.“
ostydnouti, vystydnouti, re/rigerart.
ostydnouti, komu, v. „zoškliviti se.“
ostýchání (se), a) ——Šštítění se fuga (ras

alcs); b) ——bázeň verecundia; pudor;
timicditas ; bez 0. audacter ; libere.

ostýchati se, čeho a) ——Štítiti se adbhorrěre,
refugěre a re alga; práce se 0. laborem
fugěre, fastidire; b) 7—báti se vereri algm
n. sinf.; pavěre, timěrealgd; verecundari
(facěre algd); neostýchati se, též non du
bitare n. non me pudet (algd facěre) ; 0
stýchám se to říci hoc dicěre miht vere
cundum est,

ostýchavosť, v. „ostýchání.“

ostýchavý,čimidus;verecunďus;adv.nverecunde (verecundius (scriběre a p.).
osud, a) 7- co vůbec neodvolatelně usoa

zeno fatum ; 0. boží constlium divinum ;
osudem božím, též divěřnitus; osudem se
to stalo dta in fatis futt; jest to můj 0.,
že .. «fato meo fit, ut . . „; b) Z Bon
jem rozličných poměrů člověka n. lidí
vůbec fortuna; sors; res; zlý o. fortuna
adversa, šťastný fortuna secunda n. pro
spera; o.celé obce svěřuje se komu sum
ma res publica committitur alcut; ©) —
jed.otlivý šťastný n. nešťastný případ res,
casus, eventus n. eventum; zvl. ——šťastný
o. fortuna, zlý O. casus aďversus; zlým
o. postižen býti acerbo casu confižotart j



osudí — ošklivosť.

osudy nměčíguae alcui acciderunt; též
tempora; conditlio.

osudí, z nádoba vůbec vas; zvl. urna; am
phora.

osudný, fatalis; 7—nešťastný perniciosus.
osušiti, něco siccare; slzy 0. lacrimas deter

gěre; 0. se stecari, arescěre.
osvěcovati, v. „osvítiti.“
osvědčení, -ování, testificalio; 0. Bepsané li

terae, tabulae, ústné declaralio, professio;
ost. opiš slov. násl.

opvědčiti, -ovati, něco, a) -= svědky doká
zati testari alad; v. „dosvědčiti“; b) —
svědectví o čem vydati čestimomo conjfir
mare, testificart algd; testari, affirmare,
confirmare algd n. factum esse algd; 0.
písemně něco lžeris firmare n. testari algd,
přísahou jurejurando (interposito) algd fir
mare; ©)— na jevo dáti, dokázati prae-,
stare (fidem alcui věrnost komu, virtutem
udatnosť, benevolentiam přízeň a p.), v.
též dole 2) b); 2) 0. se, a) 7- oznámiti
dicěre, profiteri, affirmare, prae se ferre
algd; b) o. se (spolehlivým a p.) probari
(alcui); často esse: osvědčil se, tak opa
trným čantafut diligentia, velice vytrva
lým magna fuit constantia.

osvěta, a) pův. == světlo lux; b) tp.
vzdělanost humanitas; doctrina, erudilo,

osvětlení, ——osvětlování allustratio; — světlo
lux.

osvětliti, něco ollustrare, collustrare algd.
osvěžiti, recreare n. reficére algd, algm.
osvěžeti, animum relaxvare.
osvícení, a) -= osvětlení, v. toto; b) tp.

doctrina, erudtlio,
osvícenost, tngentum atgue doctrina.
osvit, diluculum.
opvítiti, osvěcovati, něco a) pův. allustrare,

collustrare algd; b) tp. 0. rozum, mysl
ab animo guasi caliginem dispellěre; obyč.
mentemfingěre n. conformare; osvícený člo
věk docius homo; osvícený věk tempora
erudita, rozum mens exculta, humanitas
pohlior,

osvoboditel, itberator (vlasti palriae).
osvoboditi, koho (od) čeho a) vůbec čbderare

algm (a) re alga; levare algm (na př.
strachu, nepříjemností a p. metu, molestiis
ete.), před nebezpečenstvím eripěre algm
e periculo; město obležené o. obsidione
lberare urbem; b) zvl. «) o. koho od
čeho graliam facčre alcui ret ales, od
daní a p. de vecitgalibus eximěre algm,
od slažby vojenské militiae vacationem
alcui dare; tudiž: osvobozen liberatus,
liber, solutus (a re alga), od daní immu
me; býti o. vacare re alga; B) o. koho
=—svobodu dáti komu e servitute in li
bertatem restitučre n. vindicare, servilute
ltberare algm; x) — soudu zprostiti koho

———
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absolvěre, liberare algm (ertměne); 2) o.
se ae liberare, se in libertatem vindicare;
= sprostiti se čeho, v. toto,

osvobození, liberatio (na př. culpae eto.); o.
obležených (z—pomoc) substidtum, aumili
um; zvl. o. od daní atd. zmmunitas, od
služby vojenské vacatio militiae; zvláštní
o. beneficium n. donum singulare; * prtvi
legium; 0. z moci otcovské a p. m%s8i0;
o. před soudem aůdsolutio; ost. v. slov.
„osvoboditi.“

osvojení, opiš slov. násl.
osvojiti, sobě něco algď suum facčre n. in

suum usum convertěre; (7—pro sebe žá
dati) vindicare sibi algd, bezprávně arro
gare n. suměre sibi algd; tn se transferre
alad; oceupare algd; tp. 0. si něco (uče
nim) scientiá algd comprehenděre; zásobu
glov si 0. vocabulorum copiam ťeněre; o.
sobě smýšlení něčí antmum alca sibi in
dučre.

osyka, populus; úsloví:
* foto corpore treměre,

osykový, populeus.
osypati, něco čím circumfunděre alagd alga

re; zvl. město valy o. munire n, operibus
el munitionibus cingěre urbem; 0. se ně
kde locum munitionibus sepire, castra in
loco algo communtre; tp. dary koho o.
donis algm cumulare; o. se okolo někoho
circumsistěre algm, okolo čeho cingěre algď.

ošáliti, koho fallére, decipěre, in fraudem
inducčre algm, oč fraudare algmre alga;
též circumscriběre algm.

ošatiti, koho veslire algm.
ošemetník, žomo fraudulentus n. dolosus.
ošemetnosť,aniius subdolus; důr. fraus, do

lus (malus).
ošemetný, falsus, fallaz ; fraudulentus, do

losus; perfidus ; adv. falso, fallaciter; per
fraudem, dolose; o. nakládati ským dolos
stručre alcut.

ošetření, cura.
ošetřiti, -ovati, curare, fověre algm, alůd,

zdraví své valetudint servire; 0. 88 corpus
curare.

ošiditi, v. „ošáliti.“
ošklebiti se, na koho * subsannare alcui.
ošklivení, v. „ošklivost.,“
oškliviti, a) něco komu fastidium alcas ret

creare n. mověre alcui; alca animum ab
algá re avertěre; b) koho komu ales odi
um aleui concilare n, in algm concilarej
2) o. si něco, oškliví se mi něco fastidire
alad; algd est miht faslidio n. taédio,
taedium rei ales me capit, taedet me rei
ales.

ošklivosť, a) nechuť fastidium, salietus (rei
ales); taedium; 8 0. fastidiose; o. miti k
čemu, nad čím, oškliviti si něco, v.
„oškliviti“; v 0. míti něco detestari algd,

jako o. se třásti

——
——
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animus a re alga abhorret, koho aversari,
abhorrěre, delestari algm, in summo odio
haběre algm; vzíti koho v 0. odium in
algm concipěre; vo. vjíti komu fastidřum
ajferre alcut; v 0. uvésti koho u koho u.
komu ales odium in algm concitare; b)
— šerednosť deformitas.

ošklivý, a) nechuť vzbuzující fastidrum
creans n. ajfřerens; foedu+, odiosus, teter
(o. býti iaedio esse, taedium creare); důr.
detestandus n. detestabils; avl. jesí mi
ošklivo nauseo; b) 7—šeredný deformis,
foedus, turpis; tp. turpis; foedus; adv.
foeďde, turpiter.

oškrabati, abraděre.
oškubati, ptáka avi pennas eripěre.
ošlechtiti, exornare algd; 0. osobách též n0

bilitare algm.
oštědřiti, kobo čím largiri alcui algd.
oštěp, hasta; lancea; lovecký o. venabulum,

házecí jaculum; telum mysstle, krátký pt
lum.

oštěpiště, hastile,
oštěpiti, strom arborem inserčre.
oštěpnik, hástatus (miles, egues).
ošumělý, čritus, obsoletus (zvl. o šatech; ob

soletus též o osobách).
otáčení ge, conversio.
otáčeti, v. „otočiti.“
otálavost, cunctatio; tarditas.
otálavý, cunotabundus ; tardus, cunctans; adv.

tarde, cunctanter.
otáleč, cunolator.
otálení, -ování, cunctalio, tergiversatio; mora;

dilatio.
otáleti, cunctavi; morari, cessare, 0. 8 ČÍM,

přelož inf., na př. 8 odjezdem proficisci.
otáti, solvi, liguescěre; tp. Z spraviti Be se

reficčre, se recreare.
otázání, -ování, onterrogatio; bez 0., Opiš

rčením 01 interrogare ete.
otázati, -ovati se, koho nač n, čeno, o čem

interrogare algm algd n. de realgaj guae
-rěre algd ex algo; o. se boha nějakého,
jako Apollina a p. consulěre (Apollinem),
sciscitari (deos).

otázka, interrogatio; 0., která můž> býti
příčinou bádání vědeckého guaestio; 0.
sporná v soudní rozepři A p. Causa, Tas
controvérsa, guod cadďditin controverstam;
nastává o, jest 0. guaeritur, též guaesiio
est (toto však obyč. s dodatkem magna,
difficilis, obscura a p.); 0. udělsti, učiniti,
vydati, podati guaestionem poněre, propo
něre, institučre, na koho v. potázati se“;
činěna jest jemu 0. guačsilum est ex allo;
na 0., k o. odpovědíti aď anterrogatare
sponděre, komu tnterroganti alcui respon
děre.

otcobijce, otcevrah, parricida.
otcovský, a) zz otci patřící paťrčus; o. město

ošklivý — otevříti.

(urbs) patria; b) — otei slušicí palernus;
o. jméno nomen patris n. paternum ; 0.
srdce animus paternus n. patrius ; 0. sta
tek res paterna; bona paterna; 0. podíl
patrimontum; adv. otcovsky, po oteovsku
patrig tmstar, ut parens; more n. anmimo
palerno.

otcův, gen. paris.
otčím, vifricus,
otčina, patria; V 0. 7—doma domi (nasci

povstati).
otec, a) vůbec pater; — rodič parens; 0,

čelední pater famihas; 0. nemající, v.
„sirotek“ ; za o. býti komu patris loco
esse alcut; jako o. ctíti koho algm in pa
rentis loco colěre;. b) v širším smyslu =
původ rodiny auctor generis n. gentis;
tudíž pl. otcové a) z předkové patres,
majores; koteům jíti vítá deceděre, mort;
B) — otcové a volenci patres conscripti.

otéci, Z- opuchnouti, v. toto,
otěhotněti, gravidam fieri.
otěhotniti, gravidam redděre alhguam,
otěkati, a) trans. c*rcumfiuěre algd; circum

fundi aleui rei; cingěre algd; b) intr. —
opuchnouti, v. toto.

oteklina, tumor.
oteklý, čumiďus, turgidus.
otemniti, v. „zatemniti.“
'otep, otýpka, fasciculus; manipulus; otepě

stámy Jfasces stramentorum.
otepliti, náco calefacčre algd ; 0. se calescŠRa

incalescěre.
otesati, něco circumciděre aigd.
otevřenost, tp. ©. srdce antmus apertus.
otevřený, 1) pův. apertus; palens; o. býti

patěre; zvl. a) oústech a p. htans, aper
čus; b) o listu nezapečetěný non obst
gnatus, rozpečetěný resignatus, aper
tus; 2) tp. a) o místnostech — šírý pa
tens, aperlus; (0. krajinou locis patentibus
n. apertis); Z neopevněný non munilus;
b) — upřímný apertus, simplex, ingenuus;
člověk o. srdce homo aperčus ete.; ©) 0.
hlava ingentum docile; adv. tp. ——upří
mně aperte, tngenue.

otevřiti, otvirati, něco 1) pův. aperire, —
odemknouti recluděre, reserare algd (na.
př. fores, domum ete.); — přístapným
učiniti patefacěre algd ; ote „řen býti pa
těre; 2) dílem tp., ve rčeních: a) list o.
epistolam solvěre, aperire, resignare; dle
římského spůsobu též lnum inciděre; b)
knihu 0. drum evolvěre; c) cestu sobě
0. viam aperire, munire, panděré; též tp.:
k něšemu cesta 0. aditum patefacčre ad
algd; d) ruku 0. digitos porrigěre; otvírá
se komu dráha k čemu n. čeho datur
aleui spalium ales ret; e) hubu, ústa 0.
os aperire; hiare; bál se huby 0. hiesečre
non audebat; 8 otevřenou hubou Atčans;

——



otěž —

ore aperto; f) oči 0. oculos tollěre; oči
něčí jsou o. na koho čdniuert algm; oči
komu o. meliora docěre algm; facěre ut
algd reciius judicet; errorem eripěre aleui;
oči se mi otvírají jam rem perspicio, om
ma clara miht fiunt; g) srdce Komu o.
animum suum alcui aperire; gud senliam
alcut aperire, retegčre; 3) ©. se se ape
rire, patefiéri; — pukati, o zemi atd. de
hiscěre; disceděre, patejier (terra dehistil,
patefit), jindy: růmas ugěre; o květu efjto
rescěre ; o poli palesečre.

otěž, habenae, lorum; o. pustiti (koni) ha
benas remittěre, natáhnouti adďucčre; tp.
žádostem o. pustiti cupiditales nom cočr-+

+ cěre, cohiběre,
otirati, v. „otříti.“
otisk, — obraz zmago exwpressaj 0. kniby

* exemplar typis exseriplum.
otisknouti, něco expriměre algd (na př. in,

cera); pečeť o. sigillum tn cera impři
měre; knibu 0. * librum dypis exscriběre;
dáti o. * librum typis exscribendum curare.

otlouci, otloukati, něco decutěre algd (na př.
makovice holí papaverum capita baculo);
v uši komu co 0. odjicěre, ewprobrare
alcui algd.

otočení, otáčení, opiš slovesem ;
versto; circumacius.

otočiti, otáčeti, a) 0. něco něčím orcumpli
care, involvěre algd re alga; rediměre
algd re ulgá; b) o. něco z obrátiti con
vertěre, circumagěre algd; c) — obklíčiti
circumdare, cingěre algd re alga; 2) 0. 89
a) — oviti re se convertěre, (0 bezživot
ných věcech) circumagi n. se cirčumagěte,
versari, volvi, volutari, do kola tn orbém;
země okolo osy se otáčí terra se ciírcum
axem convertit et torguet; oběžnice okolo
slunce se otáčejí planelae circa solem f6
runtur; b) — obrátiti se se converiěre;
(o vojínech) converti, (o jezdcich) czrcum
agěre eguos; c) otáčeti se ——pilně praco
vati festinare.

otok, čumor.
otrap, v. „trápeni.“
otrava, v. „jed.“
otravce, venejicus,
otrávení, a) co jednotlivý čin, opiš slove

sam: „otráviti“; otrávením zemříti veneno
sumpto perire; b) — otravování veneficium.

otráviti, koho, (jedem) veneno necars n. ad
suměre algm.

otrhaný, pannosus.
otrhati, něco (ovoce) avellěre, decerpěre algd,

(listí) stringěre.

otrlosť, v. „otužilosť.“otrlý, v. „otužilý.“
otrocký, servilis; adv. otrocky, po otrocku

serviliter; servilem in modum; 0 překladu
A p. niměs presse.

O. 86 CON
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otroctví, servilus; conditio servitutis; do: 0,
prodati (zajatce) sub corona venděre (cap
fivum); v 0. uvésti asserčre algm in ser
vitutem p v 0. žiti, v. „otročiti“ ; z 0. vy
moci koho m libertatem vindicare algm;
v o. koho držeti algm servitute oppressum
tenére,

otročiti, in servilule esse, servilulem servire;
o. koma servire alcui.

otročník, venaliotůs; mango,
otrok, (vůbec) servus, (co majetek a zboží)

manciptum, (co sluha) puer, peďisseguus,
(co čeledník) famulus; (0. v domě naro
zený) verna; otroci na. prodej, zvl, mladí
venales (Asiatici); někoho otroka n. otro
kem udělati asserčre algm in servitutem ;
o. býti, v. „otročiti“; o. někoho býti ser
vire alcut, tp. žádosti servire cupiditatibus,
libidinum servum esse,

otrokář, v. „otročník,“
otrokyně, serva, též ancilla.
otruby, pl. furfur.
otřas, v. „potřesení.“
otřásti, otřásati, a) < třesením pohybovati

guatěre, důr. guassare; concutěrealgd, toto
též tp.; b) I střásti: 0. ovoce deculěre
poma ete.; 2) 0. se, (0 zemi a p.) čre
měre, (důr.) contremiscěre; též mověre n.
ingenti motu concuti 3 o.se (o osobách) co
horrescére, se concutěre; tp. o. se (Z ne
dbati na kárání) monila parum curare, mox
oblivioni traděre.

otřelý, o šatu, v. „ošumělý“; tp. o. smělost
audacia, impudenlia.

otřesení, opiš slov. „otříti.“
otřepati, něco decutěre, excutěre algd; prach

za šatu 0. vestem excutěre; zvl. part.: 0
iřepaný, tp. čritus, contritus; pervulgatus,
pordritus; těž decantatus (fabulae); 0. pra
vidla omntum communio et contrita prae
cepla; ©. věci res pervulgatae n. vulgi ru
moribus exagitatae.

otřesení, guassatio,
subilu3 eť brevis motus lerrae;
(pa př. reipublicae a p.).

otřiti, otirati, něco adsťergěre, detergěre algd
(::a př. eruorem, oculos, mensam) ; vůbec
purgare algd; o. si ruco manus lergěre n.
stbi extergěre; tp. o. so o koho lacessčre
n. vexare algm.

otupělý, obtusus (vigor animi,
„tnpý.“

otupěti, hebasoěre ; hebetem Jfiert, hebetari.
otupiti, něco retunděre (na př. gladium); he

betare; tp. obtunděre, hebetare algď.
otužilosť,palienlia, duriťia.
otužilý, duratus; o. býti k čemu odďurutsse

conira algd; vojsko 0. exercitus omnium
rerum patieniia duratus; o. mysl firmitas
eť rodur animi.

otužiti, -ovati, měco pův, i tp. durare alad;
ký

conguassalo; ©. země
tp. molus

homo) ;
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tp. firmare, confirmare algd; mládež. o.
adolescentiam in labore patientiague cor
poris exercére; 0. se se durare, proti če
mu adď algd, prací labore; k vytknutí
snahy a úmyslu — chtíti se o. dnriliae
se dare, labort ac durihae studěré.

otvirati, v. „otevříti.“
otvor, =—díra foramen; ——puklina r'ma;

— průchod ewitus, aditus; o. ve zdi fe
nestra; — ústa 05; o. udělati v čem ape
rire, vecluděre, patefacčre algd, (vrtáním)
perforare algd; o. míti aperlum esse, pa
čěre.

ou . „ na počátku slov v. ů
ovad, oesirus.
ovanouti, a/flare algm.
ovařiti, něco decogučre algd.
ovázati, něco čím circumligare algd alcui n.

alad re alga; redimire algd (sertis — 0
věnčiti).

ovce, 0028,
ovčácký, v. „pastýřský“
ovčák, ovium custoa; opilio.
ovčí, ovillus.
ovčín, -inec, ovile,
ovdovělý, viďuuš.
ověnčiti, kobo coronare algm, coronam im

poněre alcui; o, něco redimtre algd serlis;
ověnčen vavřínem laureatus.

oves, avena.
ověsiti, něco něčím (pro okrasu) ořnare algd

re algd, — potáhnouti obducěre,
ovesný, avenaceus n. gen, avenae,
ovětrati, něco ačri exponěre alad.
ovinouti, něco v. „ovázati“; tp. o prst by

ho ovinul nzhil esť allo tractabiliuas.
ovívati, V. „ovauouti.“
ovládatel, v. „vládce.“
ovládati, ovládnouti, koho, něco Vmperare

alcui, cočrcére, tmpertio teněre n. in po-|.
testate haběre alad, algm; v. „vládnonti.“

ovlažněti, čepescčre.
ovlažniti, lepefacčěre,
ovlhlý, humidďus.
ovlhnouti, madescčre.
ovoce, (vůbec každý požitek země) /ructus;

o. nesoucí fruciuosus ; zvl. IZ úroda stro
mu poma (orum); (jednotlivý plod) po
mum; tp. a) — užitek /ruclus; utililas,
conmodum; b) výsledek, přelož slo
vesy proficisci, nasci, oriri ex alga re.

ovocný, 4) 7—na ovoce: o. zahrada poma
rium; b) — ovoce nesoucí: 0. strom ar
bor frugifera n. pomifera; pomus.

ovrhnouti, něco čím tnjicčre algd ret alcut,
onterliněre algd re alga.

ovšednělost, vulgaris ralio.
ovšednělý, tp. vulgaris; guotidianus, pervul

gatus.
ovšedněti, vulgart; tnerebrescěre.
ovšedniti, vulgare, pervulgare algd.

———

otvírati -— oznámiti,

ovšem, adv. a) — docela, úplně, v. tato; u
adj. k svýšení vlastnosti klade se lat.
superl. (člověk o. lehký homo levissimus);
b) tvrdící — zajisté sane, haud dubie;
v odpovědi též certe, ita; o. že scilicet,
videlicet; nimirum; ©) připouštěcí — arci
guidem ; často pobočnou větou připouštěcí,
počínající od conj. guamaguam, etsi: bylť
o. bohat, nebyl však přece s to... guam
úuam dives erat, non potuit .

ozábnouti, perfrigescěre; frigore rigere; úd
těla ozábne membrum vi frigoris ambu
vitur; ozáblý praeustus.

ozářiti, něco collustrare, illustrare algd.
ozbroj, armatura; arma (orum),
ozbrojenec,. (miles) armatus.
ozbrojéní, 7- ozbrojování, opiš slov. „ozbro

jiti“ ; ozbroj, v. toto.
ozbrojiti, koho, čím armare algm re alga;

arma praeběre alcui, armis instručre algm;
vojsko 0. exeroitum comparare, instručre,
armare, lodě naves armare, ornare; zvl.
part. ozbrojený armačus, instructus, para
čus; vojsko 0. exercitus inatrucius; lehce
o. levis armaturae; ozbrojené lodě naves
instructae el paratae; 0. 86 8e úrmare;
arma capěre, armis se instručre.

ozdoba, 1) pův. ornačus, ornamentum; =
čestný odsnak tnsigne; o. hlavy ornamen
tum capitis; ozdoby ženské mundus mu
lebriss 2) tp. — okrasa decus; o. řeči
ornatus n. ornamenta oralionis; zvl. o vý
tečných mužích a p. lumen, laus.

ozdobiti, něco exornare, ornare algd ; decori
n. ornamento esse ret alcu?, koho honestara
algm.

ozdobnosť,ornatus, elegantia; venustas.
ozdobný, ornaťus, elegans; venustus; o řeči

též: comptus, politus; ©. písmo literae
compostitae; adv. ornate, eleganter.

ozdravěti, ozdrávnouti, convalescčre; e morbo
recreart.

ozimiti se, frigus ingru?t.
označiti, něco notare, signare algd; notam

n. signum apponěre ret alcui; potupným
jménem triumvirata něco označiti črisit
triumviratus nota insignire algd, důr. inu
rěre alcut (ret) tristem trtumviratus notam,
též inurčre algm trisli triumviratus nota,

oznak, imago, signum.
oznámení, (vůbec) signtficatio; — udání tn

dicium; (veřejné, úřední) promulgalio;
též pronunciatioj o. budoucích věcí prae
dictio ; TZco oznámeno, (úředně) edictum,
= rozkaz tmperium.

oznámiti, vůbec notum facčre, vulgáre, tm
vulgus eděre n. proferre algd; nunciare
algd; ——udati indicare; (veřejně) pro
nunctare; (proroeky) caněre; o. zákon
legem promulgare, nařízení eďdicčrén. edi
clum proponěre, pochod žler pronunciare ;



oznati se — padnouti.

zvl. o. komu co, — říei apertre, indicare,
exponěre, narrare aleui algd, — zpraviti

koho o čem certiorem facčre algm de re
alga, docěre algm algd, — ohlásiti komn
co deferre n. referre algd ad algm, (ad
senalum, ad consilium), ——zděliti commu
nicare algd cumalgo; úmysl, myšlení svá
0. animum apertre, dicčre guae sentia8;
o. komu, aby... . denuntiare alcui, ul
ete.; 2) o. se — dáti se znáti alcui guts
sim, aperio.

oznati se, s čím cognoscčre algd, seientiam
n. notittam ret alcs sibi comparare, ským
notum n. familiarem fieri alcut, ventre in
notitiam alcs,

oznobiti se, v. „ozábnouti.“
ozvati se, ozývati se, ——odpovědíti respon

děre, proti čemu, k čemu oblogui, resi
stěre, repugnare (alcui rei); ozývati se,
(jako ozvěna) vocem redděre, voci réspon
děre; resonare; vůkol se 0. ctrcumsonare.

ozvěna, vox reddita; sonus relatus.
ozývatl se, v. „ozvati se.“
ošebraščiti, koho aď rerum omnium inopiam

redigěre, bonts evertěre algm.
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ožehnouti, v. „opáliti.“
oželeti, něčeho, něco, == opykati deplorare

alad ; — přestati želeti obltvisci rei ales;
superare algd ; ještě jsem toho neoželel
adhuc me pungit illa res; nemohu toho o.
acerbisstme td fero.

oženiti, koho altguam aleut in matrimonium
dare n. collocare; 0. se uzmorem dďucěre,
s kým, za koho duečre altguam in matri
monzum.

ožiti, revivišečre; in vitam redire; tp. v.
„okřáti.“

oživávý, ruminans.
oživiti, koho áněmare algm, oživený anima

tus; znovu 0. koho v?lam redděre alcui ; tp.
— udržovati susliněre, sustentare, — čilým
činiti excitaré, erigčěre; c. naději něčí ad
spem erigěre algm.

oživnouti, v. „ožiti,“
ožralec, homo ebri0sus.
ožralství, ebriostitas; ——opilosť ebrielas; v 0.

ebrius.
ožralý, ebrius.
ožrati, něco cireumrodě; algd; o. koho, v.

„opiti.“

P.

Paběrek, zvl. pl. paběrky reltgua (orum),
reltgutae; guodsuperest; — sbírání klásků
specilegium.

paběrkovati, specilegium facčre, tp. * omissa
colligěre,

páčiti, tp. = ceniti a p. aestimare algd; po
čet Germanů páčí se na 40000 Germani
arbitrantur ad XL. millia.

pád, a) pův. casus, lapsus; V p. — padaje
labens; b) — úpadek, zničení ruina; ex
cidtum ; ——neštěstí casus aďdversus; in
commodum; p. Troje excidium Trojae; p.
vzíti, ku p. přijíti tncommoďdum aceipěre,
důr. perire, tnterire.

padání, v. předch.
padati, v. „padnouti.“
padělati, něco a) z dělati něco po kom

imitari algm re alga (p. podpis něčí ch;
rographum ales tmitari); imitando expri
měre n. effingěre, asstmilare algd ; b) zvl.
podvodně: corrumpěre (tabulas publicas):;
peníze p. numos adulterinos percutěre;
padělaný adulterinus.

padesát, guinguuginta; po p. gutnguageni.
padesátiletý, guinguaginta annos nalus; gutn

guaginta annorum.
padesátkrát, guinguagies.
padesátý, gutnguagestmus.
páděti, cursutenděré, conlenděre; currčre,

trrumpěre (abs.); napřed p. praecurrěre.

padlý, v. „padnouti.“
pádný, gravis; p. důvod argumentum grave

D. firmissimum ; adv. graviter.
padnouti, padati, a) pův. caděre, (padati) labi;

často pro důraz složeninou deciděre, de
labi (ex arbore, ex eguo), deferri; Nil
padá s vysokých vrchů Nilus praecipitat
se ex allis montibus; vpadnouti nei
děre (in foveam), illabi (mart?), o řece ——
vtékati, v. toto; = upadnouti, tp. ?nei
děre (in morbum), delabi (in vittum); ne
chati něco p. mittěre, amiltěre alaď (ex
manbus); sníh padá ningiť, nives caďdunt,
mlha nebulae desidunt; b) zvl. dílem tp.
a) ve rčení: kostky padly alea jacla est,
p. komu kpoboum aď pedes ales se pro
sterněre, projicěre, provolvěre; los padl
na něho ejus sors excidit, ejus prima futt
sors; p. komu okolo krku znvaděre in
collum ales; 8) padati — hynouti, (n zví
řatech) mori, pertre; +) v bitvě p. in acte
caděre; padlí nepřátelé hostes gut cecide
runt; podobně tp. o říši dilabi, collabt, o
městech — vybojovánu býti expugnari,
capt, deleri: Troja padla Troja expugnata,
deleta est; ©) p. komu dorukou in manus
n. in potestatem alcs venire n. inciděre;
do oka p. >= zřejmým býti, v. toto a p.;
blasem p.-vocem remiřtěre; e) p. ve při
causd caděre, litem perděre; Č) Z men

——
——
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Šiti se, opadávati minu, tmminui; decres
cěre; voda padá undae receduní; cena
obilí padá annona levatur, frumentum fit
levior ; 1) podezření padá na něho suspt
clo cadit in n. pertineť ad eum, vina culpa
confertur in eum; d) úsloví: padni co
padni ulcungue se res habet; utcungue res
ceciderit; utigue; «) neosobně: padlo mi
něco nějak agitur mecum (bene, male), po
vůli ex voto mihů algd succedit, ad vo
luntatem fluit.

padouch, omo sceleratus, nefarius; scelus.
pahejl, truncus,
pahorek, pahrbek, collis; — návrší, mohyla

tumulus; vzhledem k úbočí chvus.
pahorkovatý, clivosus; čumulosus,
páchání, opiš slovesem.
pachatel, auctor facinoris; gui facinus commsi,
páchati, V. „Spáchati.“
páchnouti, olěre, redolěre, čím algd.
pachole, puer.
pacholetský, puerilis.
pacholetství, puerilia; za našeho p. pueris

nobis; od p. ab adolescentulo, (o více 0
sobách) a pueris, ab adolescentia; vůbec a
puertlia.

pacht, atd., v. „nájem.“
pachtiti se, labore confici, desudare (in re

alga); v. též „dychtiti“ ; p. se po čem
sectari (praedam),

pak, adv. a) o čase tum, — na to deinde,
post, důr. tunc; b) k naznačení případu
n. poda ínky, větami: guod s%ita est n.
guae si tla sunt; guod si acciderit ; c) co
přechod k jiné myšlence autem; vero; již
p. jam veroj tento p. gut; d) v otázce,
příklonným nam (guisnam, ubDinam)'n.
(zvl. k naznačení nevole a podivení) lan
dem: čeho p. se obáváš guiď tandem ve
reris? co p. jest to guidnam est?; e) p.
předce u imperat. gučms imperat. (řekni
to p. přece jedním slovem gutn ťu uno
verbo dic).

páka, pův. vectis; tp. — pohnůtka stimulus,
— důvod causa.

pak li, pak-liže, konj., často u spojení 8 „ale“
sin, Sin anlem, st vero; p. né st non, st
minus, 8%aliter; ost. v. Gramm.

pakostnice, dolor (n. dolores) articulorum n.
artuum; trpí velice p. artus ejus valde
laboraní.

palác, castellum, (na výšiuě) orw; těž turris
(vysoké stavení), čnsula (stavení veliké
od jiných oddělené); — velkolepý dům
domus ampla; zvl. královský p. donvus
regia, též pouze regia; domiciítum regis,
aedes regiae; v spojité řeči dostačuje ně
kdy domus.

palaš, v. „meč.“
pálati, čím vibrare, jactare, torguěre algď.

padouch — pamatovati.

palcát, clava.
pálčivosťt,aestus; fervor.
palčivý, fervidus, ardena.
palec, pollex, též digitus, pollex; co míra

digitus ; pollex ; na p. tlastý crassitudtine
digili pollicis, široký latitudine digitě pol
leta. “

palice, elava.
palič, atd., v. „žhář“ atd.
páliti. a) pův. o ohni urěre, aďurěře, slunce

pá'i sol urit, též torret; b) p. něco cre
mare algd; voskové svíčky p. cereis uli;
p. a pleniti ferro ignigue vastare.

palivo, -— dříví lignum n. pl. gna; těž ali
menla ignis; p. snášeti lignum petěre, o
vojínech lignart; rozešli se do lesů pro
p. lignationis causa in silvas discesseruní,

palma, palma pův. i tp.
palmový, p. ratolesť, p. strom, v. předch.;

p. les n. háj palmetum.
palouk, čocus herbidus, — louka, v. toto.
paluba, constratum (navis); + stega; ==chod

by mezi lavicemi veslařskými fort; loď
8 p. naviš constrata.

památka, a) abstr. ——upomínka memoria;
recordatio; na p., pro p. nač * ad n. od
memoriam rei alcs, těž rčením uť ea res
monumento sit, monument: causa; pro p.
na místo to aď memoriam loci recolendam ;
trvalá p. memoria diuturna; v p. zacho
vati něco memoriá teněre algd n. memo
riam rei alcs servare, reliněre, ve vděčné
p. zachovati koho gratam ales memoriam
retiněre, alcs bene memorem esse; p. zů
staviti, v. „zůstaviti“; b) konkr. — věe,
znamení, čím se paměť obnovuje monu
mentum ; TZ stopa, znamení vestigium, tn
dictum, nota, signum; pisemní památky
hterarum monumenta; veterum monumenta;
— dar na p. donum memoria causa datum.

památnosť,— věc památná, v. násl. n. předch.
památný, 4) ——paměti sloužící memortalis

(ber); p. znamení monumenlum; p. deň
dies (p. den bitvy u Allie dies Alliensis);
p. spis čibellus ; p. sloup ctppus; b) —
paměti hodný memorabilis, memoriá di
gnus; adv: memorabili modo. v

pamatovati, a) p. si v paměti držeti, za
chovati memorič teněre u. comprehenděre,
complectialgd ; meminisse algd n. ret ales;
p. si něco = zapamatovati si memoriae
mandare n. infigěre algd; b) p. na něco
n. na koho reminisci, recordari, meminisse
rei ales n. algd; reminisci, recordari ales,
— uřetel míti nač respicěre algd; nep.
nač oblitum esse rei alcs; zvl. p. koho
meminisse algm (pamatoji Cinnu Čínnam ©
memini); ©) p. koho nač admoněre, com
moněre, commonefacěre algm ret ales n.
de re alga; 2) p. 8e, a) 7 v paměti dr
žeti memimssealgd, v. shora a); b)

—m



paměť — pánovničí.

Vzpamatovati se resipisečre, ad sanitatem
reverti; n. redire; ad se redire; ©)— vzpo
mínati si memorid repetěre algd.

paměť, a) pův. memoria; dobrá p. memoria
tenax (dobrou p. míti memoriď valěre),
slabá memoria mala, mdlá memoria segnis
ac lenta; z p. ex memoiiď (z p. něco vě
děti memorič teněre algd, nauči:i se eďis
cěre, odříkávati memortter dicčre n. pro
nuntiare, recilare, ex memorid exponěre,
redděre); na p. vgíti, v p. vlóžiti něco
memoriae mandare, commiltěre alagd; v p.
držeti, zachovati memori teněre, custodire
-algd, v. „pamatovati si“; p. ztratiti me
moriam amittěre n. perděre; to mi není
v p. dď memorid non teneo, V. „pamato
vati“ ; z p. vyjíti elabi n. exciděre memo
riá; na p. ovésti komu co in memoriam
revocare alcui algd; b) IZ památka, v.
toto; ——dobrá n. zlá pověsť fama; c) —
věk: za lidské p., od p. světa posť homi
num memoriam; post homines naťos; nad
lidskou p. čnde ab antiguisstmis tempori
bus; post hominum memoriam; za p. na
šich otců patrum (nostrorum) memoriů.

pamětihodný, v. „památný“, b).
pamětlivý, pamětliv, memor (též hauď imme

mor) rei ales; dobře p. non vmmemoř;
p. býti čeho, (důr.) memoriam ret alcs
retiněre, rem memoriá teněre; též memi
nisse algd atd., v. „pamatovati“ ; těchto
věcí p. earum rerum memorid.

pamětník, asi gui algd vidtť.
pamětný, v. „památný.“
pamlsek, cibus delicatior; v pl. cupedia.
pán, a) vůb-c ďominus, v nadpisa n. oslo

vení vir, (8 příslušným superlativem na
př. amplisstmus, clarisstmus) ; 7Z osoba
prvního stavu v království českém * baro;
v pl. * darones terrae n. obecněji proce
res, oplimates; „vůbec ——osoba vážná n.
osoba vyššího stavu (homo) nobilis; p.
Bůh Deus; císař p. imperator, Caesar Au
gustus; p. ve státu rex, princeps, v cbci
dříve svobodné tyrannus; býti p. čeho n.
nad čím tmperare (praeesse) ret alcui, im
pertum rei alcs teněre, města, moře ur
bem, mare teněre; býti p. života a smrti
arbitrium vitae necisgue haběre; vlartním
n. svým pánem se státi sul Juris n. suae
potestatis fieri; tutelaesuae fiert; býti sám
svůj p., svým pánem sus juris (n. liberum)
esse, in sua potestate esse; státi 8e p. če
ho, v. „opanovati“ ; b) zvl. a) — p. do
mu, vahledem k rodině palerfamilhas, k
otrokům Reřus; P) 7— majitel domtinus,
possessor ret alcs; p. lodě dominus navis;
navicularius; býti p. čeho algď possiděre;
7) co protiva člověka obyčejného, zvl. ==

zpanštělý laulus ; tito Švarní p., náramní
p. čslauli,
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pancéř, -íř, thorax (z kovu), lorika (z kůže).
páně, gen. slov. u „pán“ naznačených.
panenský, virginalis ; adv. virginum more,
panenství, věrgtnitas.
pánev, + sartago; p. na žhavé uhlí foculus.
panchart, pucr non legitima uxore natus.
paní, 4) 7Z panující nad čím domina; do

máci p., vzhledem k rodině mater fami
has, k otrokům hera; b) — žena vůbec
mulier, femina, — manželka conjux; uxor;
vzhledem ctihodnosti maťronu.

panic, caelebs,
panictví, vita caelebs.
panna, věrgo; p. Maria + beata virgo M.
panoš, puer nobilis,
panování, a) Z správa, panství gubernatio,

administratio ; b) ——vladaření čmpertum,
— králování regnum, neobmezené p. do
minalio, Z poddanství dicto; za p. ně
čího algo tmperante n. regnante; žádost
p. cupiditas imperit n. regni, regnandi n.
imperandi; p. držeti, v. násl.

panovati, a) pův. mperare, tmpertum teněre
n. obtiněre; retpublicae praeesse; — krá
lovati regnare; zvl. m neobmezeně p. do
minum esse, dominari; panující imperans
(p. národ gens ceberis impěrans, býti ce
teris n. plurimis gentibus imperare), p.
rod familia principis (7Z rodina panovní
ka); panující kníže, v. „panovník“; p.
nad. kým n. komu čmperare alcui, regěre
algm, neobmezeně a krutě dominari in
algm; tadiž tp. nadsvými žádostmi a ná
klonnostmi p. cočrcěre, cohiběre, continěre
cupiditates, tmperare cupiditatibus ; b) —
často re jeviti věgěre, valěre, invaluisse
(mrav panuje mos n. consueludo est, in
valuit, blud tento panuje za našich dob
hic error seculum teneť, v městě panoval
smutek zn urbe luctus agitabatur); domi
nari (libido dominatur), často esse:. všudy
panujs radosť ubigue est laetitia, panuje
nábled opinio esť n. percrebuit, strach esť
metus; nepanuje mezi námi dobrá vůle
interceduní mihi intmicitiae cum e0; zvl.
panující —— obecný vulgaris (mos), com
munis (studium, vila).

pánovitosť, superbia.
pánovitý , imperiosus, superbus,

adv. superbe, arroganter.
panovnice, domina.

panovnický, a) — panovníku patřící regius
n. gen. principis (p. rodina domus prin
copis n. regia); b) — panovníku slušící
vmperatoriusj p. vlohy + indoles impera
toria; ingentum ad imperandum natura
aptum et aocommodalum; p. moe tmpe
Trium; dominatio, vis dominationis; pote
stag el imperium.

panovničí, v. předch.

arrogans ;



2U8

panovník, dominus, princeps; gui imperium
lenet ; — císař imperator, — král rex.

panský, gen. domění, heri; p. láska favor
principum.

panství, a) = panování, moc panská impe
rium; p. prováděti tmperium exercére in
algm; ost. v. „panování, svrchovanost,
vláda“ a p.; b) — okršlek vlády fines,
ager; p. své rozšířiti fines imperii pro
pagare.

panstvo, nobilitas, nobiles,
pantr, panthera.
pantofel, asi solea, crepida.
papež, *papa; pontifex Romanus.
papežský, * papalis.
papir, charča; p. popsaný čiterae, — listiny

tabulae ; na papíru scriplus, lileris const
gnatus.

papírek, chartula; scida.
papírový, chariaceus; p. keř papyrus.
papoušek, psi/tacus.
paprsek, radius; paprsky vydávati, V. „zá

řiti.“
pár, par, po p. n. v p. bini.
pára, vapor, z jídel vařených a p. nidor;

páry vystupují z vody aguae vaporant.
paráda, oslentatio, apecies, p. vojenská pompa

militaris; pro p. ostenlationie causa; p.
dělati magntfice inceděre n. se inferre.

párati, něco sešitého dissučre; dissolvěre ;
p. se solvi.

páravý, operosus, molestus.
pard, -ál, panthera.
parma (mořská), mullus (barbatus).
parno, calores; aolis ardór.
parný, caliďdus, ardena,
parob, v. „otrok.“
pařez, caudex; tp. co nadávka cauder, sti

pes; hloupý jako p. stupidisstmus.
pařiti, fověre (memůra).
pářiti, jungěre, conjungěre (algd cum re alga).
pas, + syngraphus.
pás, cingulum, k nosení zbraně balteus.
pásek, na krk focale, u psů armilla.
pásmo, země ooeli traclus n. regio; coelum;

horké p. ardores (v. h. p. bydleti vicinum
esse soli), studené p. frigora.

pasovati, koho na rytiře ad eguum reseriběre
algm; algm in ordinem eguestrem recipěre.

pasť, lagueus; p. na myši muscipula.
pásti, pascčěre (sues, gregem) ; tp. oči na ně

čem p. pascěre oculos re alga, fructum
capěre oculs ex realga; p. očima po kom
* conlinuo et cum aviditate spectare et ob
servare algm; p. po kom čnsidiari alcut;
2) p. 80 pase; tp. delectari (re alga).

pastorek, provignus.
pastorkyně, privigna.
pastouška, casa n. stabulum pastoris.
pastva, a) — jidlo, píce pabulum, pastus,

(na p. jíti paslum čre, hnáti pastum a

panovník — patrný.

gěre); tp. p. očí spectaculum suavisstmum ;
(abstr.) voluplas guae oculis percipilur;
b) ——pastviště locus pascuus; pascua
(orum).

pastvina, pastviště, v. předcb.
pastýř, pastor; — ovčák ovtum custo8;

pilo.
pastýřka, puella n. mulier pastoralis; femina

pustoris.
pastýřský, pastoralis; pastoricius (vita) s;—

pastýřů, gen. pastorum (deus, vila, sermo)
n. pastoris (cornu); p. hůl Tpedum; p.
báseň n. zpěv počma bucolicum, v pl. též
pouze ducolica (orum); p. národ populus
vitam pastoralem agens; populus pasto
rius.

pata, a) pův. cale ; od hlavy až do p. a ca
pillo usgue ad ungues; a verlice, ut ajuní,
ad extremum unguem, měřiti (pozorovati)
koho algm (totumoculis perlustrare; pa
tami platiti, paty ukázati tn pedes se con
Jjicěre, v bitvě terga vertěre; terga dare;
v patách za kým jíti, následovati tnstare
vestigiis ales, preměre vestigia ales; ve
stigiis algm segui, consegut; za zločinem
pokuta v p. běží n. následuje scelera sta
lim pumiuntur guum facta sunt, tmo dum
Jiunt; p. z domu nevytáhnouti pedem e
pomo non efferre n. non egredi; nemíti
ani hlavy ani p. a) == spletený býti per
plexum, obscurum esse, B) — necelý býti
numeris suis non adsolutum esse; b) —
spodní čásť nohy planta; tp. p. hory ra
dices (na p. hory in radicibus monlis),
též znfimus mons; kopec u p. collhisinfi
mus; u samé p. kopce sud znfimo colle;
město leží na p.hory oppidum montisud
jectum est; p. sloupu dasia,

pateronásobný, T guincuplex.
paterý, v. „pět.“
patnáct, guindecim; po p. gutni deni.
patnáctiletý, gutndecím annorum ; gutndecim

annos naťlus.
patnáctkrát, guindecies,
patnáctý, gučntus decimus ; po p. decimum

guinfum.
pátrati, po čem guaerěre, investigare algd;

též inguirěre in algd, guaerčre de re alga.
pátravý, speculatorius (navis); p. oči oculi

Curi08%.

patriarch, * patriarcha.
patrnosť, evidentia.
patrný, evidens, apertus, manfestus; non 0b

scurus; p. nebezpečí periculum praesens;
jest patrno apertum n. mantfestum est;
appareť, patet; z toho patrno inde tntelli
gitur, patel; nad světlo patrnější n. zcela
p. luce ciarior; adv. aperte, manifeste; (on
p. lhal manifestum est eum menltilumesse) ;
má-li se nepochybnosť výpovědi pronésti,
počne se věta slovci nimirum n. videlicol.



patro — peníz.

patro, a) — lešení a p., tudiž tp. ve rčení:
z patra (7 nadutě) mluviti čumide logut,
pompam adhiběre in dicendo, (-— z náhla,
nepřipraveně) ex tempore dicěre; b) — po
schodí contignalio; hořejší p., též domus
superior.

patron, o svatém čutela (též co obraz v po
předí lodí).

patřící, patřičný, v. „náležitý.“
patřiti, a) — hleděti, v. toto; b) — nále

žeti přináležeti, a) p. k čemu, kam per
tiněre ad rem algam, spectare ad algd;
tamtéž p. eodem pertiněre, to nepatří sem
id non hujus loci est, do mého úřadu hoc
non est met muneris; hoc pertinet ad ali
um judicem ; k této straně (politické) p.
hujus factionis esse; k sobě p. conjunečtum
esse, separari non posse; AB)co díl k celku
p. ortum esse (ex gente alga); k přátelům
něčím p. esse inter amicos (ex amicis), in
numero amicorum alcs; k panství něčímu
p. alca tmperio sudjectum, in dicione ales
esse; p. k těm eo numero esse; y) — po
třebným býti opus esse; desiderari; k
tomu patří veliký duch magn? est ingenii
(s násl. inf.); c) — slušeti deberi aleui,
tribuendum esse alcut; patřící conventens,
dignus; česť stáří patřící aetatis honor;
jak patří uť dignum est, uč decet n. con
veniť, jak sluší a patří uť decet eť par
est, též juste, recle, probe.

pátý, gutntu8s; po p. guintum, za p. gutnto.
páv, pavo.
páví, gen. pavonis.
pavouk, aranea.
pavučina, lexta aranea (orum), D. pouze a

ranea (orum) n. araneum.
pazneht, ungula, m pAzour, dráp, v. násl.
pazour, unguis ; tp. padnouti komu do p. tn

manus (poťestatem) ales inciděre.
páždí, ala.
páže, v. „rámě,“
páže, ZZ panoš, v. toto.
pažit, cespes; locus herbidus,
pec, furnus.
péci, cogučre (panem) ; torrěre algd igne; pe

čČený assus; p. 88 cogu?.
pecka, 08.
péče, v. „starcst“ ; 7—ochrana, v. toto,
pečeně, assum, telecí assum viťulinum.
pečeť, a) — náčiní, avl. prsten k pečetění

annulus (signatorius); b) IZ znamení pe
četí vyražené signum, sigillum; €o otisk
prstenu signum annult in cerd expressum;
p. otisknouti sigillum in cera impriměre;
p. otevříti restgnare (liťeras), signum de
trahěre ret alcui; tp. pod p. mléenlivosti
svěřiti komu co ťaciturnitati et fidei ales
algd creděre; algd alcui soli dicěre.

pečetiti, něco signare, obsignare (eptstolam);
tp. v. „tvrditi.“

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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pečlivost, cura, diligentia; ost. v. „starost,“
pečlivý, a) o osobách diligens, curiosus; b)

o věcech — pečlivě dělaný acouratus;
adv. diltgenter, curiose ; accurate.pečovati, v. „starati se.“

pejsek, canicula ; catulus, catellus.
pěchota, peditalus ; copiae pedestres; těžká

p. mělites legionarii, lehká pedites levis
armaturae ; veliles,

pekárna, furnus.
pekař, ptstor.
pekařství, ptstrinum.
pekelný, a) pův. onfernus; p. bolesti, p.

muka supplicia guae impii apud inferos
perferunt; b) tp. horribilis, terribilis.

peklo, asi sedes impiorum apud inferos; tp.
přísl.: míti p. na ze.ci viťam miserrimam
agěre.

pěknosť, v. „krása.“
pěkný, a) pův. Bellus; lepidus; pulcher, ve

nustus; ku podivu p. mira specie n. pul
chritudine ; ost. v, též „krásný“ ; bj tp.
a) — dosti veliký, dosti mnoho saťis ma
gnus; bonus (p. zásoba bona oopta); B)
— žádoucí exoptatus, optatus; x) iron.,
v úsloví: p. ptáček, p. kvítek (0 člověku)
homo neguam, dissolutus; adv. a) belle,
lepide; pulchre, venuste; b) bene, satis.

pelech, peleš, ——doupě lustra (orum);3 p.
lotrovská lalronum receptaculum; p. ne
řestí deversorium flagitiorum.

peluňek, adbsinthtum.
peň, stirps, 7—špalek čruncus.
pěna, spuma.
penězoměnec, argentartus.
peněžitý, — v p-nězích záležící, na peně

zich gen. pecuniae n. adj. pecuniartus,
numarius; p. záležitost res pecuniaria n.
numaria; p. pokuta multa (p. pokutu u
ložiti komu ďicěre n. irrogare alcut mul
tam) ; p. dluh nomen, (u Koho) pecunia
credita; p. odměna praemium (pecuniae),
p. dar munus (pecuniae), hojný largitio
(zvl. lidu); p. zisk guaestus pecuntae.

peněžník,argentartus.'
pění, v. „zpěv.“
pěniti se, spumare, spumas agěre.
peníz, a). m malá mince numulus, teruncius;

b) = mince vůbec numus; tudíž hromadně
TZ peníze, v úsloví: skrovný p. paulula
pecunia; za malý u.-laciný p. parvo pre
čio; parvo, v. „lacině“ ; za veliký n. drahý
p. magno pretio; ©) pl. peníze pecunia,
(TZsuma peněžitá, pročež spojuje se s adj,
magna, grandis, parva, tenuis, guanta,
tanta mnoho, málo atd. peněz), vzhledem
k jednotlivým kusům zum? (na př. acervusnumorum,servusmultorum© numorum),
vzhledem ko kovu aurum, argenlum, aes,
——jmění vůbec opes, res familiaris; nouze

o p. dífficultasrei numariaej vyoua14

—
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numarta; na penězích, v. „peněžitý“; za
p. prelio (to není za p. id non venale esl);
za p. a dobré slovo preťio et precibus;
nemíti p. laborare de pecunia, není p.
mezi lidmi magna est pecuniae raritas;
míti mnoho p. bene numalum esse, pecunid
abundare, (obecněji) opibus florére; znač
nou summu p. u sebe n. 8 sebou míti
ahguantum numorum secumferre; p. dáti
nač insuměre pecuniam in rem alguam.

pentle, v. „tkanice.“
peprný, a) pův. Tpřperatus; b) tp. a) =

těžký, obtížný laboriosus, operosus, mo
lestus (labor, negotium, opus a p.); P) —
perný, štiplavý acer; p. slova verborum
aculei; adv. p. sobě něco zasloužiti sudare
ac laborare in re alga n. uť.

pepř, piper.
porgamen, membrana.
porgamenový, membranaceus.
perioda, a) — Čas tempus, = věk aetas; b)

= obvětí, v. toto.
periodický, 7—v jistém Čase opět se ukazu

jící certo tempore recurrens.
perla, a) pův. margarita; uno; b) tp. —

okrasa ornamentlum, decus.
perleť, concha untonum.
perliti se, /ervěre; + dullare.
perlový, == 2 perel, gen. margarttarum,
pernatý, Tpennalus; volucer.
pernosť, pův. austeritas; ost. v. násl.
perný, a) pův. aculus, acer; austerus; b) v.

„peprný.“
péro, a) pův. na těle ptáků penna, měkčí

a menší pluma; zvl. p. na klobouku a p.
crista; b) co nástroj ku psaní calumus;
chopiti se p. aď scribendum se conferre,
pérem vládnouti scriběre, se živiti ser
bendi operá viclumstbi guaerčre; povídati
n. klásti komu co do p. ďěetare alcut algd ;
c) tp. ——sloh genus scribendi; oratio;
ratio scribendi; stilus; p. cvičené stilus
exercitatus; řeči téměř attickým p. psané
orationes paene Altico stilo scriptae.

Perun, asi pater altitonans; Jupiter.
peruť, v. „křídlo.“
peří, pennae (větší a silnější); plumae (krát

ké a měkké).
peřina, culetita plumea.
pes, canis; rčení: aby tě p.! malum tibi!
pěst, pugnus; hra v pěsti pugilatio; jako p.

veliký pugillaris; udeřiti koho, dáti komu
p., biti koho p- do obličeje pugnum alcui
in 08 vmpingěre; kde p. rozhoduje ubdi
manu agitur,

pěstní, p. právo vis; p. právo panuje omnia
vz u. manu aguntur, non legum auctoritate.

pěstník, pugil.
pěstoun, altor, eďducator; alter parens; —

vychovatel magister et morumFormator.
Škostounka, nutriz, educatrix.

pěntle — pevný.

pěstování, cultus, culťura; v. násl.
pěstovati, a) ——odchovávati curare, fověre

algm; — vychovávati eďducare (liberos),
erudire algm; b) tp. p. vědy a umění co
lěre artes eť disciplinas n. studia el artes;
tractare (vykládati a p.).

pestrost, varielas.
pestrý, varius; versicolor, discolor ; adv. p.

malovaný z pestrý n. též variis colori
bus pictus.

pěšák, v. násl.
pěší, pedes; p. lid pedilalus; copiae pede

stres ; pediles.
pěšina, semila ; callis; trames.
pěšky, adv. pedibus (ire a p.).
pět, gutngue; po p. guini (taktéž u subst.

pouze v pl. užívaných: p. listů guinae
literae); p. let — pětiletí guinguenntum.

pětidenní, gutngue dierum; po p. pochodu
guinlis casíris,

pětiletí, gutnguennium. Ň
pětiletý, a) -— pět let stár gutngue amnnos

nalus n. guingue annorum; b) ——pět let
trvající guinguennalis (censura); c) —
každých pět let se opakující gutnguen
nalis (celebritas ludorum).

pětiměr, v. „šestiměr,“
pětina, guinťa pars.
pětipáni, guingueviri.
pětipanství, guingueviralus.
pětistý, gutngentesimus,
pětkrát, gu?nguies.
pětsetkrát, gutngenties,
pěvec, cantor, tp. — básník počťa, (básnicky)

vales.
pěvecký, p. sbor chorus canentium.
pěvkyně, + cantrigx ; tp. -— básnířka, v. toto,
pevnina, čerra continens.
pevnosť, a) ——trvalosť firmiťas, pův. i tp.

— stálost constantia, stabilitas ; b) — 0
povnění, bezpečnost muntfio; ©) Z pevné
místo, tvru arx, castellum ; locus muntčus ;
přirozená p. locus natura mumtus.

pevnůstka, castellum,.
pevný, a) pův. Jirmus, —= tuhý sohdus, —=

tvrdý ďurus; 7— opevněný muntilus; p.
země, v. „pevnina“; p. město m. místo,
v. „pevnost“; b) — trvalý Jirmus (emi
citia), robustus (— silný); -— stálý sta
bilis, constans; p. zdraví firma corporis
constilutio, corpus bene constitutum; p.
předsevzetí, p. úmysl consiltum certum;
p. vůle voluntas; p. myslí magno antmoj
p. krokem certo gradu; p. spaní somnůs
artus ; p. povaha animus firmus, sibi con
stans; muž p. zásad homo constans;
p. v čem čenax (propositi), býti stare (in
sententia); adv. a) solide; p. státi firmum
n. mmolum esse, těž pouze stare; b) firme;
— nezvratně constanter, obstinate; p. státi
na čem obstinalo amímo algd agěre, 600



pevnůstka — písemný.

staniiam adhiběre; p. odhodlán býti cer
lum et deliberatum mihi est; p. státi na
svém náhledu perslare, perseverare in sen
tentia sua; jsem p. přesvědčen oerto míhi
persuasi; p. spáli arte et graviter dormi
tare ; toho zdání p. se držím hoc teneo.

pevnůstka, castellum.
piati, v. „pnouti.“
pice, pabulum; pastus; pro p. jíti, p. za

opatřiti pabulari, pabulum convehěre; vo

ny pro p. poslati pabulatum mělitesmittěre.
picování, pabulatio.
picovati, pabulari.
picovník, pabulator.
píď, palmus; spinthama; pidi n. na p. zděli

palmaris; tp. p. času vestigium temporis;
přísl. ani o p. neustoupiti od čeho non
digilum transversum a re alga disceděre.

piditi se, po čem guaerčre algd; — žádati
si čeho, v. toto.

piha, lentigo,
pichati, pichnouti, pungěre, compungěre algm;

p. se jehlou acu se vulnerare; tp. píchá
mne něco do očí valde arridet mihi algd,
pulchritudine řei ales capior.

pichlavý, aculeatus (pův. i tp.): spinosus;
p. řeč dictum aculeatum, oratio aculeata.

pijácký, p. píseň carmen inter pocula can
tandum; canticum; p. společnost compo
tores, sodalitaa.

piják, potor, silný n. veliký p. homo multi
vin; — ožralec, v. toto.

pijavice, htrudo.
pika, v. „kopí.“
pikel, obyč. pl. -— úklady /raus, fallacia ;

dolus, machina; — spiknutí conspiratio,
cottio; conjuratio; p. strojiti, snovati fal
lacias fingěre, stručre, consiha coguěre, n.
pouze conspirare (cum algo, contra algm).

pila, serra.
pile, v. „pilnosť.“
pilen, v. „pilný.“
piliny, scobs.
pilíř, (hranatý, co podpora) ptla, (kulatý,

co podpora n. obyč. pro okrasu) columna.
piliřový, v. „kolový.“
píliti, čeho studěre aleui rei, studiosum esse

rei ales.
pilník, čima.
pilnosť, a) zvl. vzhledem k snaze, vynasna

žení se studium (v čem re? ales; p. vy
naložiti nač, přičiniti k čemu. p. míti oč
studěre rei alcui, studium poněre n. collo
care in re alga n. conferre ad rem algnam),
— bedlivosť a pozornost diligéntia, cura
(se všÍ n. se vší možnou p. guam dili
genlissime n. aceuratissime; 8 p. — vilně,
v. toto); p. vynaložiti diligentiam adhiběre
tm re alga); b) vzhledemk práci a čin
nosti overa: lahor: indnustria: m. vvna
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ložiti nač operam dare n. tribučre rei
aleui n. conferre, impenděre in rem alguam3
incumběre in algd, těž operam poněre in
re alga, industriam locare in re alga;
mnoho p. vynaložiti operae plurimum stu
diigue n. multum operae laborisgue in alga

„re consuměre.
Pilný, pilen, a) o osobě, — činný navus inďdu

strřus, obyč. assiduus; sedulus; — vracný
laboriosus ; (velmi p., též gui singulart est
industriá ; p. poslouchačfreguens auditor);
— pečlivý diligene; pilným býti diligen
tem esse (in algare): pilen býti čeho sťu
diosum esse rei alcs, studěre n. operam
dare rei aleui (ut algd faciam); operam
collocare in re.alga; b) o věci — důle.
žitý, potřebný gravis, magnus; guod dif
ferri non potest; v komp. a superl. též
antiguior, antiguissimus; p. potřeba neces
Silas; p. věc res gravis n magni momenti;
pilnější práce majus negotium; za času
tak p. damnecessario tempore; nemám nic
pilnějšího, než „ nihil antiguius habeo
n. mih? est, guam ete.; mám pilnější věc
na starosti al'ud mth? praevertendum est;
zvl. mám pilno n. na pilno, pilno mi oc
cupatus sum : adv. a) diligentér; sedulo,
assidue; studiose; — snažně acriter, enixe;
— čila strenue; ——čast) freguenter, saepe;
p. stndovati — pilnosť vynaložiti na vědy,
v. „pilnost“ ; p. udělaný aceuratus; b) —
velmi valde.

pilous, + curculio.
pilování, opiš slov. násl.
pilovati, ltmare algd (pův. i tp.).
piplavý, v. „toudavý.“
pisadlo, + calamus sertptortus.
písař, a) — píšící sortbena, gut seribit; h)

co úředník, obecný seriba, privátní seri
ptor; p. býti seriptum facěre.

písařetví, ministerium n. munus seribae.
pisatel, scribens, gui scripsit algd; TZ Bpiso

vatel sertplor, auctor.
písčina, zvl. pl. Zoca arenosa (et děserta);

arenae (arum).
písčitý, arenosus; sabulosus.
písek, arena, 8 prstí smíchaný sabulum ;

jemný písek, v kterém sa kresliti může
pulvis.

písemnictví, čleřae.
písemnosť, seriztum; liber; pl. písemnosti

(spisy, listiny) literae, tahulae.písemný,-i,seriptus:| litertamandatusm.
consignatus; (p. rozkazy scripta mandata);
často subst. Žťerae ; p. památky čtťerarum
monumentfa, p. vysvědčení literarum česti
monium, p. důkaz literarum Jfidesn. aucto
ritas; p. zprávu dáti komu Uičerien. per
literas certiorem facěre algm (de re alga);
jinak: p. vařízení edčotum, p. žaloba či
kellne (nroti komu de aloo datus). D. po
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-jištění chirographum; p. javyk, asi sermo
guo in UWbris(seribendis) utimur; adv. li
teris n. per literas; p. podati něco literis
mandare algď.

piseň, vzhledem k slovům carmen, vzhledem
k zpěvu canfus.

pisk, pískání, pištění, 9?bi/us.
pískati, pištěti, s2b?lare, písknonti mudire.
písmě. v. „písmeno.“
písmenkář,syllabarum auceps.
písmenkářetví, syllabarum aucuptum.
písmeno, liťera; p. zákona verba legis; dr

žeti se p. verba preměre, verbis inhaerčre.
písmo, a) ——písmena Uiřerae; b) — psaní

soriptio, seriptura ; krásným p. psaný ele
ganter seriptus; ©) — spis seriplum, liber;
zvl. svaté p. libri divini n. sancti, lilerae
sacrae, sanctae, divinae.

písnička contiuncula
píšťala. fistula («vl. pastýřská); tibia.
piti, vůbec biběre, mnoho p., tudíž zvl. o

velikých zvířatech n. o pijácích počaře;
dáti komu p. aguam (vinum a p.) prae
běre alcui, (při hostině) ministrare, dare
alcui biběre; nad n. přes míru n. přiílišně
p. modum exceděre in bibendo; víno rád
p. (a často) indu!géěrevino; až do noci p.
perpotare usgue ad noctem; chce se mi
p. sčťio. :

píti, (pnu, pnouti), v. „pnouti.“
pití, potio, potus, ——pitka poťatio: voda k

p. agua eď potum ulilis n. salubr? potu.
pitka, potatio; comissatio.
pitomosťf,stupor animi ; ingenium hebes.
pitomý, stupiďus, tardus; hebes.
pitvorný, pulidus (o osobě i o věci); — lí

čený, v. toto; adv. puřide.
pitvořiti se, po kom 7nepte imitari algm.
pitvořeni se, omitatio inepta.
pivo, + cerevisia.
placeni. soluřto, ost. opiš slovesem.
pláč. fletus, často — slzy lacrimae: hlasitý

pláč ploratio, mloratus ; — naříkání la
mentatio; 8p. flens, lacrimans; cum fietu;
pro p. nemohu promluviti lacrimae ser
monem impediunt; nemoci se od p. zdr
žeti lacrimas teněre non posse; dáti se do
p. lacrimae prorumpunt, erumpunt alcui;
complorattonem eděre; k p. pobnonutikoho
lacrimas n. fletum alcui mověre, lacrimas
aleui elicěre, ad fletum adducěre algm;
něco jest k p. miserabile est algdď.

plačky, v. „pláč“ ; zvl.: s p. flens, lacrimans;
cum jfletu.

plačka. plačnice, praefica.
plačtivý, Jfebilis n. lamentabilis (vox); adv.

Hlebilhter.
plachta, obyč. pl. plachty (na lodi) velum;

p. natábnouti, roztáhnouti, rozestříti vela
facčre, panděre, (s rozpiatými p. passis
velis); p. spustiti, ptáhnouti vela contra

píseň — platitel.

hěře, těž demittěre; směr p. pozměniv
mutata velificahone.

plachý, timiďdus.pavidus; — divoký ferus.
plakati, vůbec fičre, lacrimare; (hlasitě) plo

rare, — naříkati si lamentari; o plačni
cích řiká se ejulare; tuze n. těžce p. ube
rzus flére; zvl. a) p. koho, pro koho, v.
„oplakávati“ ; b) p. nad čím, pro co la
crimare algd n. de re alga, fičre de re
alga; deplorare (casum ales).

plamen, Jffamma (též tp.); plamenem hořeti
flagrare.

plán, a) ——nákres, v. toto; b) 7— záměr,
v. toto.

plaň. v. „rovina.“
planěta, sčella errans.
planetář, v. „bvězdář.“
planouti, v. pláti.
planý, A) — neúrodný, o půdě sterihs; —

nevzdělaný, holý vastus; b) — polní, lesni,
o stromech agrestis, silvester; c) tp. —
daremný, prázdný čnanis, vanus (verba,
promissum).

plápolati,fagrare; tp. flagrare, arděre (amore
a p.); — vláti, v. toto.

plást, medu favus.
plašiti, koho turbare; exagitare, vexare algm

n. algd ; p. se, o koních consternart.
plášť, pláštík, a) pův. pallium; co svrchní

šat vůbec též amiculum; p. procestování
paenula, (hrubý) lacerna; p. vojína v poli
sagum, vůdce paludamentum; b) tp. a) —
zámysl, zástěra species, simulatio; P) —
ochrana praesidtium, tutela.

plat. a) -— placení solulto; b) — peníze za
placené n. placené býti mající pretium;
pecuma (soluta n. solvenda); zvl. a) —
peníze na jistý Čas určené za službu a p.,
— služné merces; stipendium (roční p.
merces annua, $ annuum); — žold, p. vo
jinům stipendium, merces (za p. sloužiti
mercede militare; p. dáti stipendia dare
též numerare, persolvěre militibus; pod p.
stojící stependiarius); B) — mzda merces;
pretium; za v., z p. mercede, pretio; denní
p. merces dturna; +) poplátek, daň,
v. tato; pod p. býti, pod p. uvésti, v.
„poplatný“; ď) ve rčení: co na p. guid
refert n. guiď juvat; nic na p. nihil agis,
77 marně, v. toto; nic na p., oni musí
býti předvedeni mhil počest, producendi
suní.

platan, platanus.
plátce, platitel, gut (pretium, pecuniam) sol

viť; Špatný p. malum n. lentum nomen.
platebni, p. den dies pecuniae, dies ad solven

dum praestitutua n. pouze dies; p. den
nedodržeti ad diem non responděre.

plátěný, linteus.
platitel, v. „plátce.“



platiti — ples.

platiti, a) pův. solvěre, persolvěre (aes alie
num, pecuniam), penděre, numerare (pecu
niam); napřed p. ante diem eolvěre n. nu
merare; p. botovými representare pecunt
am; p. daně pensitare vectigalia, tributa
penděre; p. žold vojsku militibua stipendia
dare (numerare, persolvěre), mzdu komu
mercedem alcui dare; nemoci p, neměti
čím n. odkud p. non esse solvendo n. ad
solvendum; p. vojsko alěre exercitum; p.
za koho sučs sumptibus alčěre algm; po
čem se platí ta věc? guanti stat n. con
stat, emilur ea res? tp. — trpěti zač lučre
alod, dare poenas rei ales; b) — cenu
míti, intr. prettum haběre; málo p. parvo
emi n. vendi, parvi prelit esse, méně mi
noris esse; obili počíná p. annona cartior
fit; pozemky nyní nic neplatí nunc jacent
pretia praediorum ; sestercius plati půl
třetího assu sesterlius efficitlur ex duobusassibuselčerto© semisse;sestertiusex
aeguat duos asses el tertium semissem; tudíž
tp. a) — vážnosť míti valěre, posse; pol
lére; něco p. u koho valěre n. posse algd
apud algm ; mnoho p. mulťumvalěre, posse
(více plus, majorem auctoritatem haběre),
též gratiósum esse; florére; on platí u mne
mroho auctorilas ejus summa est (plurt
mum valet) apud mé, plurimum ei tribuo;
jeho slovo mnoho u mne n. přede mnou
platí mulřum moveor ejus auctoritate; nic
nep. (o osobě) nullum esse, (o věci) nul
lius momenti esse apud algm; zdání něčí
platí sententia ales valet ; to platilo n lidu
jako veliké vítězství hoc plebi pro ingeněi
victoria erat; B) — moc, průchod míti
volěre, o zákonech a p. též ralum esse;
práva Římská platila daleko široko jura
Romana late pollebant; to neplatí hoc con
cedi non potest; 3) p. zač ——jmín býti
haberi, existimavi (virum fortem za reka,
doctum za nčence); ď) ——vztahovati ae:
to platí n filosofii id valeť tm philosophia
n. žn phlosophiam; to platí tobě hoc aď
te pertinet, tu designatus es; (o slovích)
hoc tibi dictum est n. dictum puta; o úů
toku: on pozoroval, že to jemu platí se
peti sensiť.

plátno, linteum.
platnosť, včs, m cena vnitřní vir/us; vis et

virtus; p. svědka a p. Jfides, auctortlas;
zákonu p. sjednati efficčěreut lex valeat;
býti v p. věgěre, valěre, k p., v. násl.

platný, a) pův. ——cenu mající, o penězích
bonus; (p. býti valěre); tudíž: b) tp. «)
o zákonu A p. ralus (ac) firmus; B) —
podstatný Justus (causa, excusatio) ; 3) —
vážný, vydatný bonus, locuples (testis);
o léku a p. efficax; d) — prospěšný ui
lis; někomu býti platen ulilem esse, pro
desse alcui, esse ex usu n. realos; nebýti
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p. dnutilem n, něhili (nullius uttlitatis) esse;
co platno přístav uzavříti guiď attinet
claudi portum ? co by to bylo platno?
guid referret? adv. a) p. uzavírati o čem
dijudicare algd; b) p. posloužiti komu v
čem magni est in alga re opera alcs.

plavání, + natatio; častěji však opíše se slo
vesem. .

plavati. nare, notare, p. k čemu tnnare ret
alcui. přes řeku čranare n. nándo Úrajt
cěre flumen.

plavba, a) — plavání, v. toto; b) — jetí na
lodi navigatio; p. po moři navigalio; cur
sus marilimus,

plavec, a) ——plavající na vodě + natator;
býti dobrým p. nandi peritum esse; b) —
na lodi plavoucí nauťa.

plavecký, naulicus (verbum, res),
plavectví, res nauticae.

plavení, (přes řeku) črajectus ; ost, opiš slov.násl.
plaviti, a) p. dříví * ltgna secundo jflumine

demittěre: b) p. se navigare, navi veht,
přes moře n. po moři ter facčěre n. pe
těre mari, mare trajicěre, transmaittěre; ost.
v. „plouti.“

plaziti se, a) pův. jako had, bez noh ser
pěre, — lézti (majíc noby) repěre; rep
tare; po čtyrech se p. replare per manus et
genua; tp. b) a) — zdlonbavě jíti reptare;
B) p. se před kým adulari alcut n. algm;
vůbec se abjicěre.

plazivosť, aďulatio.
plazivý, a) pův. serpens; repens; b) tp. hu

omlis : demissus, abjectus.
plecatý, laťis kumeris (vir).
plece, humerus ; u větších zvířat armus.
plech, lamina.
plechatost, čalvities.
plechatý, calvus.
plechovice, asi ocrea.
plejady, vergiltae.
plémě, v. „plemeno.“
plemeniti se, augeri.
plemeno, a) — potomstvo čiberi; sťírps, pro

genies; b) — rod, plod genus; Z národ
genas.

plen, — kořisť praeda; v p. vzíti něco in
vaděre (in praedia alcs), occupare alad,
potiri re alga; na p. vyjíti praedatum
exire; otčinu v p. a požeh ostaviti pa
triam diripiendam infiammandamgue re
lingučre; dáti něco v p. vastare (agros),
v p. a požeh igni ferrogue vastare algd.

plenění, vastatio; populatio.
pleniti, vastare, (důr.) devastare, pervastare

lerram; (mírněji) populari (agros); me
čem a ohněm p. čgni ferrogue vastare.

plénka, činum, v pl. plénky dítěte incuna
bula (orum).

ples, —=plesání, v. toto; — tanec * saltatio.

->
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plesáni, eYšultatio; laetatio; — rado t (po
knd se jeví) laetitia.

plesati, exsuliare často 8 přídavkem laetit?á
n. gaudio; gestire (alacritate).

pleskatý, planus.
plesnivěti, mucescčre.

-plesnivina, stťus; T mucor.
plesnivý, s7/u odsitus; + mucidus; p. býti

mucěre.
plésti, něco nectčěre (coronas), texčre (fisci

nas) ; vlasy p. capillos componěre; 2) p.
se do čeho ——michati se aďmisečre n. in
terponěre se ret alcut n. in a'gd.

pleš, ealvitřum.
plešatý, calvuš,
pleť, a) — barva tělesná zvl. tváří color oris

též ponze color; krásná p. color suavis:
b) — vohlaví sexus (vtrilia, mulebris muž
ská, žanská p.).

pletenina, (z roští) cražes,
pleticha. v. „pikel.“
pletichář, fraudum inventor.
pletivo, v. „pletenina.“
pletka, -m maličkosť, v. toto.
pléva, palea.
plice, pulmo; vehledem k namáhání, k dlon

hému mluvení potřebnému Začusn. obvě.
pl. latéra (dobré p. míti bonts lateribus
esse); přísl.: tomu jde jen od p., asi non
ex ammo loguitur.

plíseň, stťus; mucor.
plískavice, delphinus,
plísniti, koho objurgare, inerepare algm; —

vytýkati komu co exprobrare alcut algd
n. de re alaa.

plíti, plivati, plivnouti, spučre, na něco con
spučre n. sputo aspergěre algd.

plížiti se, serpěré, repěre; v. „plariti se.“
plnění, zachovávání observalio, častěji

však se opiše slovesem, na př. p. povin
nosti není vždy lehké non semper facile
est offictum exsegut.

plnitel, opiš slovesem,
plniti, a) z plné činiti complěre, implěre,

exvplěrealgd re alga; b) — dršeti, zacho
vávati explěre (offictum), vmplěre (partee
officii, promissa), servare, observare (legem,
offictum. praereptum), satisfacčěre (officio
suo); slib p., též promissum servare, sol
věre n. persolvěre. promisso stare.

plnoletý, v. „zletilý.“
plnomocenství, potestas (algd faciendi), pí

semné p. aurtoritas, též auctoritates ac
literae; dáti komu p. v čem auctoritatem
ret agendae n. rerum agendarum alcui
dare; rem alguam arbitrio alcs traděre
(aleui mandare).

plnomocnik, ret ales agendae n. rerum agen
darum potestate instructus ; cui polestas
(jus, arbitrium) ret ales (n. vůbec rerum)
permissum esl.

plesání — plot.

Pl moený, v. předch.— neobmezený,v. toto.
Bý, pln, a) — naplněný čím a) pův. přenus
rei aloe; repletuš, expletus, completus, (důr.
= naepaný) refertus re alga; — p. lid
freguens (theatrum, senatus), — obtěžkaný,
p. nákladu onustus; p. hrať ouantum mů
nus capit; P) tp. posle mulťis cum laert
mis; míti p. rnce práce, v. dole c); býti
p. touhy desiderio tenert; p. naděje býti
bonam spem haběre; p. nebezpečí plenus
periculi; infestus; p. radosti, (o osohě)
laetiha gestiens n. elotus, perfusus, (o věci)
laetus, gaudits referlus: jucunditátie ple
nus; p. smutku, Žalosti Zuctus ef moeroris
plenus (locus), lugubris (dtes): muž p. radv
vir prudens. peritus, prudentiae n. consili
plenus; jiná rčení. jako: klamu p. 8 P.
v. u těch kterých substantiy n. piš vhod
ným adjektivem, na nř. citu p. — citelný:
strachu p. — bázlivý, bojáený a.p.; b)
= úplný, náležitý plenus, — celý totus,
solidus. integer (sttpendium, annus): p.
měsíc una plena; v p. běhu cursu c?tato,
v p. běhu koně eguo admiss0 n. inettato ;
v p. zbroji plane armatus; p. moc, v.“
„plnomocenstvci“; p. tři léta tres annoas
totos n. contimuos3 žíti p. sto let cenftum
annos confiečre; uvl. c) plno = velmi
mnoho v?s, mu'tttudo, moles (rerum, hom?
num), ponďus, vis, copia (auri, argenti,
frumenti) obyč. s přídavkem magnus (ma
gna vis a p.); míti p. díla maximis oceu
pathonibus dislineri; měsíc na plně luna
plena.

plod, vůbec fructus; zvl. a) p. zemský, 0
bilí a p. fruges; B) — mládě, dítě zro
zené felus; x) — ovoce pomum: ď) tp. p.
ducba zngenit monumentum n. opus.

plodina, v. přadeh.
ploditi, a) pův. gigněre, generare, procreare

(liberos ex alga děti se ženonY; b) tp.
creare, marěre, efficěře (diseordiam, luxu
rtam, falsas opintones): concitare, mověre,
serěre (discordiam, odium), těž auctorem
n. causam esseret ales; ferre algd; cfferre
(laetiliam).

plodnosť, fertilitas; uhertas (agrorum):;
násl. fecunditas (o lidech a zvířatech).

plodný, o půdě fertilis; uber; o lidech a zví
řatech fecunďdus; tp. p. spisovatel multo
rum librorum scrtotor n. auctor; p. duch
ingenium.

plocha, plan?cies ; planum; p. ruky palma.
plochý, planus (carina); non fastiogutus (te

ctum); p. lodě naves planae carinis; zvl.
meřem na plocho udeřiti koho * lamina
gladit percutěre algm.

ploský, p. nos nasus s7mus; ost. v. „plozhý.“
plot, sepes, samorostlý p. sepes silvestris ;

plotem obraditi, obehnati něco sepire, con
septre, septo circumdare algd.



plouti — po.

plouti, plynouti, a) — těci fučre; vzbledem
k místu n. předmětu, z něhož něco plýne
manare (na př. o salzích); důr. ferrt; p.
do čeho, v. „vplývati“ ; tp. z toho plyne
inde seguilur (ut ete.); čas plyne tempus
abit; řeč plyne oratio ffuit, někomu est
in algo verborum expedila ac projfiuens
ouodammodo celeritas; nad stred sladší
řeč jeho z úst mu plynula ex ejus lingua
Jluebat melle dulcior oratio; b) Z po vodě
se něsti, plovati nare, natare, v. „plavat“ ;
tp. plynouti v slzich lacrtmis n. fietu per
fusum esse; ©) — Jeti po vodě navigare,
(in) navi vehi; p: po břehu, okolo břehu
oram legěre, oram praetervehi, přes moře
mare trajicěre, lransmmttěre; p. kam vela
n. cursum dirigěre ad locum algm, teněre
locum algm; p. ku břehu, (o lodi) appelli
ad htus n. ad terram; p. do přístavu porlum
pelěre, z přístavu e portu solvěre; loď
pluje navis vento fertur.

plovací, p. pták avis naťans.
plovati, v. „plouti n. plavati.“
plsť, + lana coacta.
plstěný, e lanis coactis factus,
pluh, aratrum; najíti koho u p. algm in

opere et arantem invenire,
pluk, asi legio.
plukovník, asi čribunus militum (u pěchoty),

praefectus (u jizdy).
plynouti, v. „plouti.“
plynný, a) pův. liguidus; fluens; b) tp. o

řeči projfluens, fusus, volubilis; p. řeč ex
pedita et facile currens oratio; oratio nu
merosa ; adv. tp. facile, volubihler; p. vy
pravovati non interruple narrare, p. mlu
viti verba volvěre, commode verba facčre.

plýtva, pinna.
plýtvání, (čím) ejfusio.
plýtvati, čím effunděre, profunděre (pecuni

am); dissipare (rem familiarem); tp. ča
sem p. lempus perděre.

plzkost, atd., v. „kluzkost“ atd.
plž, ltmax.
pněti, pníti, penďěre ab n. ex, in alga re

(na čem), na kříži p. tn cruce penděre.
pnouti, něco čenděre, intenděre algd; p. se

extendi, porrigi; o klenutí + formicatim
curvari; obloha pne se nad námi coelum
super nos panditur, extenditur ; p. se vzhů
ru po čem, (jako byliny) se circumvolvěre
alcui rei; kůň se pne eguus erigit pedes
priores.

po, praep. A) s akk. 1) o mistě — až tam
k čemu, též: až po usgue aď n. in až po
vrch usgue ad montem n. ad montem usgue;
až po Danaj usgue ad Danubium, až po
Řím ad Romani usgue; jen po tenus (jen
po Taurus Tauro tenus) ; 2) po slovesech
pobybování nazoačujících (jíti, poslati a
p-), k vytknutí předmětu v lat. buď se
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utvoří účelná věta (s uč n. ne), aneb stává
supinum a p. opisy, aneb kladou se zvlá
štní slovesa: jíti po koho arcessěre algm,
po vodu petěre aguam, o vojínech aguari,
taktéž: j. po dříví lignari, po píci padu
lart atd.; 3) o čase, k vytknutí doby, až
kam co trvá: až po ďnes ad hunc usgue
diem, usgue ad hoc tempus; hoďie guogue;
po večer ad vesperum; 4) u číslovek, kla
dou se číslovky řadové na — um, (říd
čeji na — 0): po prvé primum (ne primo),
po drubé tterum, po třetí tertio n. terttum,
po čtvrté guartum (na př. consul), po de
sáté dectmum, po třikrát fer, po čtyřikrát
guater; 5) otrvání Čisnostic- běhemper,
inter s akk, n. pouhý akk.: po tři léta
per triennium; po celou zimu per htemem,
po celých 10 let inter decem annos; po
celých 5 dní dies continuos guingue; po
ty dny per hos dies (též abl. his diebus);
B) s dat. k vytknutí přiměřenosti, v lat.
stává ex, secundum n. pouhý abl.: po zá
konu lege n. ex lege; po právu jure; po
příklada exemplo, po zvyku svém eg con
suetudine sua, moribus auis, uli consuevit;
po mém soudu není hloupý meo Judicio
haud stulte sapit; po největším díle ma
gnam (maximam) partem; po návodu ně
čím, po radě něči auctore, suasore, duce
algo; po hlavě praeceps; zvl. při jmenech
přídavných rodu středního klade se v lat.
adverbium: po lidsku Aumane, po tichu
tacite, guiete, po latinsku latine, po ně
mecku germanice, těž germanico more n.
modo; po česku + bohemice, po otrocku
serutliter; C) s lokalem 1) o mistě per
s akk., n 8 abl. n. pouhý abl.: po pro
vincii per provinciam, po žilách per venas;
žebraii uo domích per domos stipem colli
gěre, caoditi po domích čre circa domog,
circunire domos, po lidech (prosíc a p.)
ambire homines; lézti po rukou a nohou
per manus el genua replare; pouhý abl,
stává při adj. totus:“po celé obci čola ci
vitate, po celém městě čota urbe, po vší
zemi toto orbe terrarum ; taktéž: po vodě,
po řece (ZZ po proudu) secundo flumine;
po řece něco přivážeti ffumine subvehčre
algd; 2%)k vytknutí strany: seděti komu
po boku aď tatus ales seděre; státi komu
po boku ab latere ales esse, tp. alcui con
silio adesse; 3) o pořade, jak co za dru
hým jde, a) v prostoru 7 za secundum
(hned po n. 24. .); drubý po kom se
cundus ad algo; po Bohu tobě děkuji se
cundum deum tibi gratias ago; hnáti se
po kom čnsegut, persegut algm; jeti, při
jíti, přijetí, jíti po kom segui, subsegui
algm; jeden n, jedno po druhém, v. „je
den“ 2); zvl. po sobě -z po pořádku or
dine, 7—jeden po druhém alter posí alle
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rum, alius post alum (jak po sobě při
cházeli, stavěli se uť gutsgue primus ve
nerat, consistebať; jak po sobě vstupovali,
byli zatýkáni ul guisgue intravit, compre
hensus est); o věcech deinceps (ve dvou
bitvách po sobě duobus deinceps proelits),

pobádač — pobožnosť.

singulis ternos deďit libros; 9) ve spojení
s „býti“, k naznačení skončení: jest po
mne aclum esť de me; jest po divadle
luďi fintii sunt; po smrti nebude po všem
non omnia cum vita exstinguuntur ; a bude
po hoři luctum sustuleris.

n. adj. continuus (tři dny po S. triduum
continuum, tres dies conlinuos), V. „napo
řád“ ; b) o pořadě v čase posť, infra 8
akk., = hned po secundum (8. comiřia po
samé hromadě lidu), ex, zřídka ab (ex
proelio n. confestim a proelio reďiit hned
po bitvě vrátil se, stattm e somno lavantur.
bned po spaní se koupají, ex ťantibelli
timore po takém strachu před válkou);
po roce posť annum n. anno tnterjecto, po
půl noci post meďdiamnoctem; žíti po kom
aetate posteriorem esse; po Lykurgovi žil
infra Lýcurgum vizit; čtvrtý den po pří
chodu posť diem guartum guam est ventum;
často abl. abs. n. větou časovou : po této
řeči hac oratione habita; po smrti krále
rege morluo n. posť regem mortuum; po
vzdání se deditione facta n. post deďdili
onem ; po několika bitkách aliguoť proe
liis factis, po třech dnech čriduo inter
misso n. absumpto, po třídenním meškání
tridut mord interpositá; po založení Říma
ab urbe condita (— od z. R., avšak —

co Řím stojí p 080 urbem conditam); po pobíhati, někde ulťro et cilro cursaře; con
Kristu post Christum natum; po mnohém. eursare loco algo; conterčre (forum)ukratném a lakotném skutku guummulta 43 10 = izde pobiti, něco něčím praefigěre, suffigěre algdcrudeliteravareguefecisset;postolepostaloáre:—zabiti:p. nepřáteleconciděre
coenam, coenatus ; zvl.: po té, po tom = 10793 —— Zadiš: P. nep 'u“ occiděre, sterněre hostes.na to detnde,tum; v. „potom“;po sobě, 0 u

přeložadj. Soluvosdes), 4 dní posoběBoo“ oman. algmcontinuoscompluresdies);4)kvytknutí| PODlazniti,27)a: . scíle,uslovestoužiti,bažitiapyv.ta| pobliti,conspučěre,conspučaré;p.sevoměre.
Ke lo 9) KopančnníBhiměe(Formateče útore deoravi

nosti: vrbnouti se, zdařiti se po kom,a nec, s .p.,v.tatoslova;chce,abyvšeckopojeho| poblouditi, (scesty)ičineredesrraréj v.
hlavě šlo omnia sibi parěre aeguum censet; „zblouditi >;P. V čem errare, 29%.

budiž po Vašem vincite (si ita vultis když pobočí, latus j p. vrchu locus acolivis, protomutakchcete);zvl.verčenich:dělati|© 04028.„, , .
něcopo kom.oměbaréalgm,(peti po%am mus "nothuspote me: emáta ©scribendo tmitari algm n. imitari chtro- 1, 5 P- M ; ;

graphumalos); imitandoexpriměren. ef- n příjempsouman n p.pokolení
Jingěre, asstmilare algd; 6) u slovesa: vne LTANSvĚTS“yp. Wce Sade 7
poznati, posouditi něco po čem cognoseěre, porčus; bb příbuzný cognačusj adv. a la
judicare n. aestimare algd ex alga re; T)| $e6, 6%odliguo ; = vedle Juzla,kvytknutíceny:platitiněcopočem==| pobočník,asiadjutortribuntmilitum.zač,zajakoucenu,v.tatoslova;podo-| pobodati,v.„pobádati.“bně:cojepotom?nenínicpotomres| poboj,caedes.estnihili,resestlevisstma;cojemněpo| pobojovatel,victor.tomguidhocadme?guididmečrefert?| pobojovati,vincěre,superarealgm;expugnarenicpotakovémčlověkunení,který...|| (terram).neguidguamesťintalihomine,guiete.;| pobořiti,v.„sbořiti.“člověk,pokterémnicneníhomonihilt| pobouření,atd.,v.„vzbouření“atd,n.neguam;8)distributivně:pojednom| pobožnosť,přetas,religio;svojip.vykonásinguli,podvoubini,potřechčerní,po|| vati*precarideum,*sacra(publica,pristucenteniatd.;daljimpotřechknihách| vata)obire;v.„modlitise.“

pobádač, -tel, tmpulsor, stimulator.
pobádání, v. „pobídka“ n. opiš slovesem.
pobádati, pobídnouti, pobízeti, koho k čemu

impellěre, incitare, excitare, stimulare, —
vyzývati hortari algm ad algď n. ut s konj.;
p. koně ostruhami eguum calcaribus in
cenděre.

pobaviti, koho čím paulisper oblectare algm
alga re; p. se s čím, s kým paulisper se
oblectare alga re n. cum algo.

pobdíti, paulum vigtlare.
poběhlec, -ik, erro; Romo vagus; pl. pobě

hlíci, též convenae, opovržlivě — darebáci
homines perditi.

poběhlice, guae est círcum fora vicosguevaga,
poběhnouti, (od) koho, v. „odpadnouti.“
poberta, raptor.
pobídka, čmpulsus, incitatio; incitamentum,

stimulus; na moji p. me impulsore n. au
ctore.

pobídnouti, v. „pobádati.“
pobídnutí, v. „pobídka.“
pobíhání, concursatio.



pobožnůstkář — počísti.

pobožnůstkář, * pielatis (erga deum) simula
tor; pietatem simulans.

pobožný, ptus, reltgiosus ; adv. pie, religiose.
pobrati, (omnia) corripěre, někomu něco adi

měre, auferre n, eripěre alcut algd; nu
dare, denudare, exučre algm alga re;
statký n. majetnosť p. komu dona ales
publcare, in publicum addicčre,

pobratřiti se, fraterno foedere jungi.
pobřeží, mořské čerra marilima; ——břeh, v.

toto. U
pobuda, v. „poběhlee.“ „v
pobudovati se, vagari.
pobuřovati, v. „vzbouřiti,“
pobyt, -i, commoratio, mansio; častěji opíše

se: mého p. zde bude na krátce non diu
hic commorabor ; za jeho p. guum aderat
(adesset) n. aderit.

pobyti, morari, commorari, versari, esse, vi
věre in loco algo.

pocelovati, koho osculari algm, osculum alcui
dare, ferre.

pocení, suďdato.
pocestný, gut úler facit, gut est in itinere ;

viator; vector (na koni, na voze a p.);
— příchozí advena, hospes,

pocit, sensus ; ——vědomí conscientia; bolný
p. dolor, maestitia; radostný p. laetitia ;
p. svých gil virtum suarum fiducia; roz
hčné p. vzbuditi u koho varie afficčre
algm ; ost. v. „cit.“

pocítiti, něčeho n. něco senfire algd, sensu
n. senstbus perctpěre algd; affici algč rej
radost a p. e čeho pocítiti percipěre gau
dtum, voluptatem ete. (ex re alga), gau
děre n. laetari re alga; bolest p. dolěre,
alga re z čeho, též dolore affici, dolorem
senltre n. capěre; hlad p. famem sentire,
útrpnosť měserert (ales), misericordia com
moveri; mnobých nesnází p. mala ferre
n. perpeli.

pocta, veneratio, cultus; observátio, honor;
p. komu učiniti honorem haběre n. tri
bučre, dare alcut, honore algm prosegu
n. afficěre; v. „čest.“

poctiti, koho něčím Aonorare, ornare algm
alga re; p. koho.návštěvou salutandi causa
ad algm venire; poctil mne svým pohle
dem dignalus esť me aspmicčre; nepoctil
jsi mne ještě svojí návštěvou nondum mihi
contigit ut te domi meae viderem.

poctivec, vir bonus, probus, honestus,
poctivost, vůbec honestas, probitas; IZ n6

vinnost osnnocentia; vzhledem k plnění
slova a slibu fides; ——pohostinnosť, v.
toto.

poctivý, honestus, bonus, probus ; — věrný fide
ls; Z počestný castus, pudicus ; adv. ho
neste, probe; caste; poctivě smýšleti s kým
ex animo consulěre robus ales; nesmýšli p.
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fides ei non habenda est, est in e0 algd
fraudis.

počasí, a) == povětrnost tempestas, coelum ;
jasné p. tempestas serena, coelumserenum,
serenilas; za jasného p. coelo sereno; de
štivé p. čempestas pluvia, imbres; htems;
špatné p. tempestas foeda, atrox, turbu
lenta; suché p. stccitas; sychravé p. coeli
asperitas ; b) 7—roční Čas anni lempus;
jaruí počasí = jaro atd. v. tato.

počasní, -ný, v. „dočasný.“
počáteční, počátek, počíti, atd. v. „začáteční,

začátek“ atd.
počernalý, fuscus, subniger.
počerniti, něco colorem nigrum inducěre alcu?

rei.
počerveniti, něco rubro colore tingěre algď.
počest, na p. honoris caúsa; ost. v. „pooeta.“
počestnost, Aonestas; boni mores; Z codnosť

pudicita, castitas; verecundia.
počestný, honestus, — cudný puďicus, casťus;

verecundus ; adv. honeste, verecunde, casle.
počet, a) pův. numerus; větší p., též plures;

p. malý, nepatrný pauct n. paucilas; p.
rovný, nerovný numerus par, impar; po
čtem numero; jichž bylo počtem 5000
guorum erat gutngue militum numerus;
čemu počtu není u. bez p. innumerabihs;
v náležitém p. ad numerum, shromážděný
freguens (senatus) ; přišli v převelikém p.
freguentissimi conveneruní; dráhný, nej
větší p. lidí plerigue; v p. těch — mezi
těmi, v. toto; b) ——počítání: chyba v p.
mendum; zvl. pl. počty arithmetica (orum);
Z součet ratio; rationes; p. vydati, uči
niti, klásti z čeho ralionem redděre ret
ales ný de re alga; do p. vložiti něco tn
rationem inducére, in rattones referré algd;
p. držeti s kým, p. žádati od koho raťi
onem accipěre ab algo, vocare algm ad
calculos; ©) — mínění opinio; dle mého
p. mea opinione, v. „soud“ c).

početní, p. kniha rationes, tabulae.
početnictví, rationes, ——počtářství, počty

arithmetica (orum).
počínati, počíti, a) ——začíti, v. toto; b) po

číti (sobě), — činiti, v úsloví: co počnu
guid incipiam u. guidfaciam n. agam?
co počneš s tim člověkem guid hoc ho
mine facies? nevímco počíti gutd faciam
nescio, též haereo;“ haesito; co 8 tebou
počnou guiďdde te fiet'?“ budou-li něčeho
p. st guae comabuntur agěre; ©) počinati
sobě, si — chovati se se gerčre (pruden
ter, honeste, turpiter, též falem se gerčre
alcui), se přáeběre (durum, milem, dignum
majoribus) ; versari (consideraie, pruden
ter, moderate in re alga); agěre (hbertus
volněji); mnohcy jediným slovesem: p.
si pyšně súperbire, zběsile insamire. —

počísti, počítati, a) pův. zuměrare, (bedlivě)
14*+*
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dinumerare algd; = počty dělati ratioci
nari, (učiti se p. arithimetica discčre, do
břep. bene versatum esse in arithmeticis,
špatně labi tn computando), — sčítati
compulare (numerum dierum), též nume
rum inire (copiarum); p. ná prstech dt
gitiš n. per digilos numerare algd; p. dle
čeho algd numerare ex re alga, die olym
piad tempus describěre olympiadibus; p.
po kom, v. „přepočítati“; b) — v počet
zavříti, obsáhnouti, p. mezi.. . numerare
(algm inter doclos n. in doclis, in amici8,
inčer suos mezi své), ducčre n. haběre
(algm tn hostium numero, amicorum nu
mero), referre (algm in numerum mn.in
numero deorum n. inter deos za boha,
mezi bohy) ascriběre (algm in numerum
vivium) 3;©)— položiti, souditi haběre (algm
pro hoste n. tn hostium numero), existi
mare, putare (algm bonumvirum); p. něco
za hřích, k banbě dare, vertěre, ducěre
algd vitio, čurpe, k hánbě počtěno bývá
něco komu algď est alcui dedecori, infa
miae, pudori; %anic nep. něco pro n
hilo ducčěre,haběre, putare; mihih facčre
algd; nullo loco haběre algd; 2) p. 8e,
a) pass., v. předch. slovesa; on se nepo
čítá ejus ratio non habetur; is nullo loco
habetur ; b) repr. p. se s kým putare ra
tionem cum algo, alcui rationem redděre
(počet vydati komu).

počiti, v. „počínati.“
počkati, 7—pozdržeti se maněre, — očeká

vati co se stane exwspectare; p. na koho
opperiri, moněre algm; p. s čím diferre
algd (donec ete.); zvl. imper.: počkej (jen)!
hoc tibi non impune abibil.

počtářství, v. „početnictví.“
počtverný, guadruplex; p. vůz * currus gua

tuor sedilibus.
pod, praep. 1) s akk. a) o místě sub s akk.

(schovati se pod schody se sub scalas con
jicěre, nepřátele pod jho pohnati hostes
sub jugum mitlěre, pod střechu něčí vejíti
tectumales subire; pod zeď supler murum);
b) k vyjádření poddanosti, ochrany a p
sud sakk. (p. jho a panství něčí přivésti,
pod moe něčí připraviti zemi redigěre čer
ram sub potestalem ales; ©) o čase sub
s akk., též aď (p. večer sub n. ad vespe
rum; vesperascente coelo); 2) s instr., a)
o místě sub sabl. (sub terra habitare, sub
pallio algd gestare); b) k naznačení pod
danosti, odyislosti 4 p. sud 8 abl.: pod
nadvládou n. pod mocí něčí býti, státi
esse sub imperio (potestate) ales; pod ně
kým býti parěre alcui, regi ab algo; míti
koho pod sebou mperare aleui, regěre
algm; c) k vytknutí spůsobu sud s abl.
n. obyč. pouhý abl. (pod tou výminkou
sud hac condicione n. pouze hac condi

počíti — poddanosť.

cione; pod záminkou n. pod zástěrou přá
telství specte amiciliae) ; někdy jiné 0
braty: p. přísahou Juratus, p. ztracením
brdla n. p. pokutou smrti (přikázati, za
povědíti a p.) morte proposita; sub poena
capitis n. poena capitis proposita; d)o
čase: pod kým, pod panováním koho algo
imperante n, regnante; pod tímto králem
sub hoc rege, hoc regnante; p. velitelstvím
P. mpejovým sub Pompejo n. Pompejo
duce.

podajnosť,facilitas, — poslušnost obedienta,
obsegutum; důr. servitus.

podajný, facilis, =—poslušný obediens; plane
alcui adďdictus; vůbec gui non sui arbitrů
est; adv. obedienter.

podál, adv. procul; longe; p. (od) čeho býti
abesse, distare ab alga re; saha magno
intervallo ab alga re.

podání, ústné -— pověst fama; memortiaj
rozličnosť p. discrepantia auctorum,

podařilý, v. „edařilý.“
podařiti, a) -= obdarovati, v. toto; b) p. 8e,

v. „poštěstiti se.“
podati, podávati, a) ——k rukoum dáti porrt

gěre, praeběre alcui algd; též dare alcut
algd ; subměnistrare (alcui tela); ministrare
(pocula); ruky komu p. porrigěre aleu?
manum, tp. == pomáhati juvare, adjuvare
algm ; p. si ruce dextras inter se jungěre;
tp. p. o čem vučení čraděre algd; p. dů
kazů ajferre rationes, příčinu a p., V. „Z2a4
vdati“; b) — ohlásiti, že dáti chce ojfferre
alcu algd, deferre algd ad algm n. alcut;
co kupec p. nač promittěre pecunam, pre
tium alguod se dare velle, při dražbě U
cert (hortos za zahradu); více p. než dru
hý contra lceri; facčre lacitationem contra
algm; jinak: p. otázku na koho n. absol.:
p. na koho -= tázati se koho, v. toto n.
„otázka“ ; 2) p. se, a) — povoliti ceděre;
b) to se podá hute rei remedium parabi
lur; ©) podala se příležitost occasio oblata
est; d) p. se čemu se ťotumdeděre (aegrt
tudini), =— volným býti placide ferre
(omnia); p. se k čemu dare se ad algd.

podbírati, podebrati, něco (na př. dům, břeh
a p.) subručre algd; 2) p. se — vředová
těti, úslovím: pus exit ex ulcere; suppu
rare; podebraný suppuratus.

podbiti, koho pod se, pod svojí moc sub
gěre, subjicěre algm sibi n. tmperio suo.

poddanosť, 7—poslušnost obedientia, důr. ser
vitus; v p. udržeti koho in officio retiněre
algm, čin dicione atgue servitute teněre
algm; v p. něčí uvésti koho čn ďdicionem
ales redigěre algm, sub imperium potesta
temgue alcs subjungěre algm; imperto (suo)
algm subjicěre; v p. něčí býti, státi esse
in ales dictone (ac poťestate), parěre alcut ;
V p. něčí se dáti se ales imperio subji



poddaný — podívaná.

cěre, upadnouti caděre sub imperium (di
cionemgue) ales; z p. propustiti, V. „pro
puostiti.“

poddaný, komu alcu? n. tmperio ales sub
jectus; vůbec odnoxčus; (býti komu p.
parěre ales vmperio n. alcu?, esse in di
tone n. tn polestate alcs, esse sub polestate
n. sub vmperio ales) ; zvl. co subst. „pod
daný“, obyč. v pl. a) vůbec — nižší, pod
řízení parentes; (ii) guibus guis praeest,
též pouze čnferiores; fB) co protiva vr
chnosti a zeměpána cives,

poddati se, poddávati se, komu se dare, tra
děre, deděre alcui, se subjicčre imperio
ales, se submittěre alcui; in deditionem
ales venire; tp. poddá se překonán (dů
vody) dat manus, též s dodatkem vincigue
se patilur; ost. v. „vzdáti se“ ; ve všecko
Be p. ad omnia descenděre, placide omma
ferre; p. se čemu ťotum se třaděre (aegrti
tuďint); v službu se p. komu se ales im
perio subjicěre.

podebranina, suppuratio.
podebrati, v. „podbírati.“
podejíti, (podejdu), a) pův. T swdire algd; b)

tp. ——ošáliti, přelstiti dolo capěre,
překvapiti oppriměre algm.

poděkování, gratiarum actio; p. učiniti, v.násl.

poděkovati, a) komu z čeho, zač gratias agěre
aleui pro re alga n. obalgd; při pozdra
vení: resalutare algm; salutem redděre n.
referre alout; b) p. 80, a) zač, v. a); $)
p. se z úřadu adbdicare se magistratu, de
poněre magistratum; v. též „vzdáti se.“

poděl, praep. secundum (fluvium); praeter
(okolo, p. ripam); p. břehu plouti rčpam
legěre, jíti oram segut.

podělati, něco conficěre, perficěré algd.
poděliti, koho čím n. oč dividěre inter alguos

n. alcui algd (na př. bona túnter malites
n. malitibus), partiri n. dispertirt algd
inter alguos ; p. se oč n. čím (mezi sebou,
spolu) dividěre n. partiri inter se algd.

podemieti, (podemliti), něco sudručře algď.
podepřiti, něco čím fulcire algd re alga;

sustiněre algd; p. 8e nač miťt re alga;

—

na loket se p. corpus levare in cubitum,
na kopí podepřen čelo innirus.

podepsati, sudseriběre algd; p. list nomzine
subscripto literas firmare; nomen literis
subsoriběre; p. se nomen subscriběre, na
něco alcui ret.

poděsiti, koho obstupefacěre, perturbare, per
terrěre algm; p. se lurbari; celé vojsko
velice se p. magna tolius exercitus trepi
datio facta est; poděšen obstupefactua,
perterritus, animo perculsus, attonitus ;
strachem p. melu perculsus.

podestati, a) = podstoupiti suscipěre, reci
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pěre algd; nebezpečí p. sudire periculum ;
b) zmoci valěre, posse.

poděšení,perturbalio, pavor, trepidatio, stu
por.

podešev, solea, crepia.
podešlý, (krví atd.) (sanguine) sujffusus,
podezřelosť, v. „podezření.“
podezřelý, suspectus; velmi p. susp?ci08us;

býti p. komu esse suspectum n. in suspi
očonealcui; státi se p. tn suspicionem ve
mire alcui; adv. suspiciose.

podezřelivý, SU8pi0iosus, SUSPICATX3 AdV, suspi
(1086.

podezření, suspicio; to nejmenší p. minima
8482000; p. vzbuditi suspicionem mověre,
excitare, ajferre; p. míti suspicionem ho
běre; suspicuri (nonnihtl poněkud); věr
nosť něčí míti v p. fidem alcs suspectam
huběre; v p. míti koho suspicari algm n.
haběre algm in suspicione; býti v p. susti
něre suspictonem, es$e in suspicione; p.
jest n. padá na něho suspicio convenit n.
oadit in eum; v p. koho uvésti tn suspi
cionemadducčreů. suspectum redděre algm ;
vzíti něco v p. res vemif mihi tn suspici
onem; vzešlo-li p. si res in suspicionem
venit (de morče stran smrti).

podezřívati, koho suspectum redděre n. in
suspicionem adducére algm.

podhlavnice, pilvinus, cervical.
podhoditi, v. „podložiti.“
podil, a) pův. portio, pars, pars rata; p.

oteovský (=Z po otež zděděný) patrémo
nium, hereditas, (co statek) heredium; to
jest p. po předcích mých iď hereditate a
majoribus mihi rehclum est; býti n. do
stati se někomu za p., v p. contingěre,
obtingěre, evenire aleut, ——státi se kořistí
něčí ab algo rap?, peřrdi, auferri; b) —
účastenství, v. toto.

podilný, diviďuus; gut dividi potest; adv.
podílně per partes, ex parte; carptim.

poditi se, kam zneiděre, incurrěre in algd;
kam se poděl? ubz est?

podiv, -ení se, sčupor, admiralio; 8 podive
nim (ptal se a p.) rem miratus; admira
tione ajfectus; in admirationem conversus ;
ku p. mirum tn moďdum,mirum guantum ;
vehementer; ku p. krásný mera pulchritu
dine u. specie; pulcherrimus, ku p. krásně
pulcherrime; mire; ku p. zřídký rarisst
mus, perrarus, ku p. zřídka rarčssime,
perraro; jest ku podivu n. s podivením
mirum est, mně mirum milů videtur u,
est, miřor ; na p. býti komu, p. spůsobiti
u koho admiratione afficěre. algm, adm
rationem mověre alcut.

podivaná, spectuculum ; býti na p. spectaculo
esse alcui; spectandum proponi n. expont;
in promplu pont.
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podívati se, nač oculos in algd converiěre,
aspicěre algd; intuéri algm n. algď.

podivení, v. „podiv.“
podivín, měrum caput; homo ineptus, mo

rosus,
podivinství, * mira ratio.
podiviti se, čemu mtrari, admirari algd; ad

miratione affici re alga,
podivnosť, admirabiltitas.
podivnůstka, res mira, mirabilis.
podivný, měrus, měrificus; Z podivu hodný

mirabilis; p. spůsobem mirum in modum;
adv. marabilitěr 3;mirum in modum.

podjíti, podejmouti, koho capěre, invaděre
algm; podjala bázeň nepřátely timor ho
stes incessit; p. něco, v. „podstoupiti“; p.
se čeho, ——na se vzíti, podstoupiti, v.
tato,

podkasati, (šat) sucožngěre (vestem), p. se
suceingi; p. Koho pod sebe, v. „podma
niti“

podklad, fundamentum.
podkládati, podložiti, něco a) pův. supponěre,

subjicěre alcui algd; oheň p. subdjicěre
ignem (aedibus), inferre ignem (opertbus);
b) tp. p. něčemu jiný smysl rem aď alias
rationes revocare; mvl. podložiti nepravé
na místě pravého subjicčre, supponěre
(filtum, testamentum) ; subděre (fitum).

podkolení, poples.
podkoni, magister stabuli ; císařský p. čribu

nus stabuli.
podkop, cuniculus; p. dělati cumiculoš agěre.
podkopati, -ávati, něco sujffoděre, subručre

alad; cuniculs subručre n. evertěre algd.
podkopník, gui cuniculum agit.
podkoupiti, v. „podplatiti.“
podkouřiti, podkuřovati, šuffire algd; tp. v.

„licbotiti se.“
podkova, solea ferrea.
podkup, v. „podplacení.“
podlaha, pavimentum.
podle, praep. a) o prostoru secundum, juxta,

prope; = u apud; státi p. (— vedle)
koho stare juxla n. prope algm, (tp. co
spojenec) stare ab n. cum algo; b) co ře
didlo konání -— dle, v. toto.

podlehnouti, podléhati, čemu swuccumběre, ce
děre rei alcut na př. oneri, dolori, fortu
nae, labori; subjeclum essé rei alout (těž
sub vartos casus); p. nepříteli hosti suc
cumběre; vinci, superari, inferiorem dis
ceděre.

podlezač, tp. aďulator; humilis assentator.
podlezačství, aďulatio.
podlezti, -zati, a) pův. pod něco sudrepěre

(sub) algd; b) tp. p. (k) někomu adulari
alam, servire alcuz.

podlézavý, adulatortus ; blandus.
podliti, su/funděra algd.
podlodi, carina,

podívati se —- podnik.

podlokti, ulna.
podlomiti, něco /frangčre algd.
podloať, a) co vlastnost animus abjectus; tilt

beralhtas; improditas, turpido; b) co jed
notlivý čin indigmlas, dedecus,

podloubí, porlicus.
podlouditi, (zboží) v. násl.
podloudnictví, mercalura vetita, rerum proht

bitarum importatio; p. provozovati merces
vetitas furlim n. clam tmportare.

podloudník, gui merces veťitas furtim Vmpor
tat; gut ex mercatura velita guaestum facit.

podlouhlý, odblongus.
podložek, -ka, fundamentum.
podložiti, v. „podkládati.“
podlý,tmprobus; turpis; abjectus; podlé jest

objecti animi est; adv. turpiter, improbe.
podmanitel, domitor ; expugnator (urbiš); ve

likým p. gui multas terras bello cepit, vir
multis victoriis inelitus.

podmaniti, -ňovati (si), domare algm; capěre,
occupare, expugnare (urbem, terram); po
tiri (urbe); subjicěre sibi n. subigěrealgd;
in dicionem n. potestatem redigěre algm,
subjtcěre algm imperio, potestati ales; op
priměre algm.

podmamnivosť,cupido itmperů (proferendi).
podmanivý, tmperii (proferendi) cupidus.
podmazati, někomu corrumpěre algm (pecu

ma); expugnare algm (pecuniů).
podmazek, largifio.
podměsíčný, véci p. guae infra lunae orbem

sunt.
podmět, podmětný, vytkve se slovy ?pse, ho

mo; res a p.
podmíniti, conditionibus astringěre algd.
podmínka, conďitio ; lex, pactum ; = výminka

exceptio ; 8 tou p. dta.
podnapilosť, crapula.
podnapilý, vino gravis n. gravalus.
podnapiti se, vino se obručre n.

ebrium fieri.
podnebí, coelum; mirné p. cosli temperies ;

nezdravé p. coelt gravitas; ačr pestilena ;
7 země vzhledem k p. loca; teplé p.
loca calidiora, chladné loca frigidiora,

podněcovati, v. „podnititi.“
podnět, a) pův. == podpal: p. (k) ohni ali
. mentum ignis; res guae sunt ad incendia ;

b) tp. = pobudka ncičamentum, irriťa
mentum, čeho n. k čemu alcs ret n. ad
alad; stimulus (glortae k slávě); — pří
čina causa, ratio; p. nenávisti onvidta,
hany contumelia; p. čemu dáti, o osobě:
auctorem esse ales rei (na př. legis, belli,
ales reďitus), o věci: locum dare n. facěre
alcui reč (na př. /abulae pověsti); to za
vdalo p. k válce inde bellum orlum ost;
v. těž „přičina.“

podnik, v. „podniknutí.“

onerare ;



podnikatel — podpora.

podnikatel, vůbec gu%algďd aggreditur n. sus
cipit; zvl. p. stavby aed?ficator; — kdo
za jistou sumu co podnikne redemptor,
conductor.

podnikavost, animus ad experiendum (aď res
gerendas) promptus.

podnikavý, experiens; promplus;
acer, sirenuus,

podniknouti, podnikati, a) — podrobiti se če
mu aďire (periculum), subire (poenam); b)
— před se vzíti suscipěre, aggrédi algd;
rem gerčre; cestu p. dťer tneipěre; válku
p. bellum suscipěre; výpravu vojenskou p.
expedilionem facčre ; veliké věci p. magna
moliri.

podniknuti, snceptum, instifutum, conatus; ne
gotium; též vůbec res (magna, veliké p.);
vojenské p. expedilio; soukromé p. res
privato consilio suscepta.

činný

podnititi, podněcovati, oheň accenděre, ignem
facěre; p. koho, tp. ineitare, conettare,
"srmilare, accenděre algm; p. něco conflare
ciěre, commověre (na př. bellum), accen
děre (na př. certamen, amorem, cupidila
tem).

podnož, -í, scabellum.
podoba, == podobnosť, simalitudo (sloupení

v p. D porticus in similitudinem D Uiterae
circumactus); IZ postava figura, forma,
species, habitus; zevnější p. facies; v p.
něčí specie alcs, v lidské p. (o bozích)
specte humana, býti humano visu esse; p.
něčí na se vzíti speciem alcs indučre; mu
lari tm algm n. in algd; v pravé p. se
okázati se aperire; věc dostala jinou p.
magna rerum commutalio facta est, facies
rerum immutata est; míti p. čeho vidert
esse algd; v. též násl,

podobati se, (k) čemu, (k) komu a) osob.
stmilem esse ales n. aleui; similitudďinem
haoběre cum algo, referre os vultumgue n.
mores alcs;. podobají se (k) sobě velice
intercedit inter eo8magna simlitudo; obá
vati se, že odchod útěku p. se bude fugae
speciem abeundo timěre; b) neos. videri,
podobáse, že... videlur s nom. a inf.;
podobá se k válce bellum imminěre vi
delur.

podobenství, semělitudo, simile ; = pouhý 0
braz (umbra guaedam et) imago.

podobiti, -ovati, něco, v. „napodobiti.“
podobizna, imago; effigies ad exemplum ex

pressa.
podobnosť, stmiliťudo, == podoba, v. toto; p.

míti čeho similem esse alcs n. aleui, est
míht cum algo alga similitudo, nemíti dis
stmilem esse ales; zvl. pravdě p. verisi
militudo; probabilitas.

podobný, a) p. (k) komu m. čemu s?ěm?lis
aleui n. ales (toto zvl. o vnitřní podobě) ;
zcela p. consimilia, stmillimus, persimalis;
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bohu velmi p. deo proximus; p. býti ko
mu, též specie ac vultu sitmilem ales esse
n. algmreferre; (k) pravdě, k víře p. veri
similis, probabilis, jest (k) víře p., též
non.abhorrveta.vero, velmi aď verum pro
wime accedit; jest (k) víře p., že on to
učinil veri simile est, eum illud fecisse,
též is illud fecisse videtur; b) v úsloví:
a podobné eť guae sunt generis ejusdem,
et id genus alia, et alia generia ejusdem ;
A p. více atgue ejusdem generis complura;
ten a p. čalis, toto a p. čalia, tímto a p.
bezprávím ťal: injuria; cosi p. (— cosi
toho druhu): psal jsem cosi p. seribebam
algd id genus; adv. podobně a) — podo
bným spůsobem similiter, stmili modo;
item (p. měl za to čtem ille contendit; B)

"==nepochybně, asi, přelož slovesem creďo,
opinor n. veristmile est; s'yšeli jst3 p. 00s
audivisse credo n. opinor; on p. to řekl
verisimile est eum hoc dixi8se.

podol, -i, valia, v. „údolí.“
podolek, ltmbus.
podotknouti, podotykati, něco -z krátce se

„zmíniti o čem (breviter n. strtetim) tan
gěre, attingěre algd, důr. perguam brevtter
perstringěre atgue attingěre algd.

podpalek, čorr2s.
podpáliti, -ovati, dříví a p. accenděre, incen

děre algd; dům p. aeďibus subjicěre tgnem ;
tp. p. koho proti komu čnstigare, tneitare,
incenděre algm contra n. in algm.

podpásati, cingěre, succingěre.
podpáždí, ala.
podpěradlo, fulerum, admimiculum.
podpirati, v. „podepřiti.“
podpis, — podepsání subdseriplto; 7—pode

psáné nomen subscriptum ; titulus subserip
tus.

podpisovati, v. „podepsati.“
podplacení, -ování, vzhledem k dávajícímu

largitio, vzhledem ukaženosti mravné pod
placeného corruptela; p. při ucházení se
o úřad. amů?tus.

podplatiti, koho (pecunič n. donis, largitione)
corrumpěre algm; chtiti p. koho pecunmia
sollicitare algm, alcs animum donis ten
tare; necbati se p. pecuniam aceipěre ab
algo, se venděre alcui, nenecbati largitiont
resistěre.

podplatnosť, * animus venalis.
podplatný, venalis (preto).
podpora, a) pův. fulorum, aďdminoculum; b)

tp. a) columen (obzvl. o osobách) ; férma
mentum (na př. reipublicae), praesidřum,
subsidium ; jest mojí jedinou p. omn?smeu
Spes in e0 posita est, ts mihi unus prae
sidio est, eo uno nitor; býti komu p. a'gm
sustentare n. fulcire et sustiněre; nalézati
p. V čem adjuvari alga re; B) — pomoc
auxziltum.
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podporovati, koho čím juvare, adjuvare, sub
levare algm re algd; opem u. auxrilium

ferre (alcui); tueri, sustentare algm; p.
stranu něčí partibus aics favěre; p. síly
vires alěre.

podpůrce, adjutor, fautor.
podrápati, něco raděre algd.
podraziti, -rážeti, něco na př. komu nohu

supplantare algm.
podrážditi, v. „rozdrážditi.“
podrobení, opiš slovesem; k úplnému p. se

dohnán býti tn jus ditionemgue cogi.
podrobenost, servělus; obedienlta ; — podro

bení deďitio.
podrobiti, něco, někoho subjicěre algm alcui

n. zmperio ales; obyč. p. sobě někoho sub
jicěre algm čmperio suo ; reďdigěrealgm n.
regionem im (sub) potestatem (ditionem)
meam j p. se se subjicěre imperio ales, se
alcui submittěre; in deditionem ales ventre;
p. se výroku decreto stafe; p. se trestu
poenam subdire; podroben (-ý) subjectus n.
obnoztus reř aicui; subjectus (sub varios
casus).

podrobnosť,res singularis, rea; pl. podrobnosti
singula n. res singulae; singulae parltes.

podrobný, ——obšírný copiosus, longus; —
ddůkladný aceuratus, sublilis (notitia); di
lgens; podrobnu, do p. n. adv. podrobně
coptose, ubertus, fusius, accurate, diligen
ter; p. vypravovati něco singula exponěre.

podruh, tngutlinus ; serviena.
podruží, habilatio mercede conducta.
podružina, domestici.
podryti, -ývati, něco a) pův. sujffoděre, sub

ručre algd; b) tp. evertěre (rempublicam,
Jfundamenta reipublicae), subručre (salu
tem ales, hbertatem), labefactare (amiciti
am, justiltam, rempublicam) ; pověst a po
čestnost něčí p. ales famam atgue pudo
rem atlerěre.

podržeti, a) -— zadržeti, obhájiti, udržeti
něco reliněre a!gd (ua př. consuetudinem,
dignilatem, imperium, munus) ; také čeněre:
p. koho, na př. doma, u sebe algm domt
n. apud se teněre; p. svoji ústavu legibus
suis uťi; p. úřad i pro příští rok conti
nuare magistratum; b) neztratiti non amil
těre algd; zvl. v paměti p. memorič te
něre, im memoriá retiněre algd, také me
moriam ret ales retiněre; p. něco u seb3
z nevyzraditi conliněre, tacére, tacitum
teněre algd; to podrž u sebe, též hoc tibi
soli dictum pula; p. něco za sebou aver
těre, suppriměre (na př. pecuntam) ; frau
dare (na př. stipendium eguttum).

podřaditi něco něčemu, v. „podříditi.“
podřeknouti se, errare n. labi in lognendo.
podřezati, něco praeciděre (na př. juguluw).
podříditi, něco něčemu subjicčre algd alcut;

podporovati — podstrčiti.

part. podřízen (co do vlivu a postavení)
inferior, secundus, ——poddán obnowius,
subjectus.

podřímovati, dormitare.
podřízenost, obseguium ; vojenská p. dtscipli

na; modestia et temperantia.
podsaditi, supponěre n. subděre algd alcut

ret; tp. p. někoho proti komu tinoifare,
irritare, accenděre algm contra n. in algm.

podsaditý, habitu brevis et obesus,
podseknouti, něco succiděre, subsecare algd.
podskočiti, koho, tp. fraudare algm; circum

soriběre algm ; fraudem alcui facěre, fal
lěre algm ; uvl. p. nepřítele dolo capěre
n.-fallěre — přepadnooti oppriměre ho
stem. k

podskočník, homo instdiosus n. fraudulentus.
podskočnosť, fraus; doluš. ,
podskočný, insidiosus, fraudulentus, dolosus;

adv. dnsidiosen. per insidias; per frau
dem, dolose.

podskok, instdiae, fraus, dolus.
podstata, natura; vis, Často spojeno v?s et

natura ; — vába, vážnost auctoritas (větší
p. do sebe míti majorem auctoritatem ha
běre) ; v p. vere, naturá ipsá; v p. se li
šiti re ipsd n. naturá differre; dle p. 96
nere vpso.

podstatný, a) k podstatě nutně patřící ad
rei naluram pertinen8; sine guo res intel- 
ligi neguiť; — opravdový verus; p. vlast
nost natura; p. býti aď vím et naťuram
rei pertiněre, a re segregart non posse;
b) — ne marný, solidní solidus; ©) —
vážný, vydatný gravissimus, maxtmus; —
ujištěný certus; p. okolnost res gravisstma,
caput rei; to jest věe p. tn hoc causa ver
titur; bez p. základu stne certa re (na př.
ad consilium descenděre); p. příčina causa
n. res gravissima nD.Justa; p. změna 74
tatio magna; p. změnu spůsobiti tpsam
rem mutare; p. rozdíl diserimen magnum;
adv. vere, natura ipsá; magnopere, prae
cipue; p. k čemu dopomáhati plurimum
conferre ad rem algam.

podstavec, -ek, fundamentum ; basis.
podstaviti, něco pod něco supponěre, sub

stručre algd aleui.
podstírati, podestříti, něco substerněré algd.
podstoupiti, pod něco succeděre algd; tp. p.

něco aggredi algd; p. cestu šler inoěpěre,
suscipěre, válku bellum auscipěre, trest p.
poenam subire, smrt morlem oppetěre, ne
bezpečenství a p. adire, obire, subire pe
riculum etec,

podstrčiti, něco pod něco subděre, subjicčre,
supponěre algd alcut rei; p. něco někomu
clam (furtim) suggerčrealgd alcut; p. syna
komu jiltum alcut subjicěře, subděre, sup
poněre.



podstřeší — pohlížeti.

podstřeši, tabulatum, ——válečný stroj mus
culus.

podsvětí, tnfert; umbrae, manes; v p. apud
inferos.

Todsvinče, porculus.
podšeptati, něco někomu onsusurrare alcut

algd (in aurem).
podtají, adv. ocoulte, tn oceulto, clam, obscure;

furtim.
podtíti, něco, v. „podseknouti.“
podtrhati, -nouti, subtrahčre algd; p. slovo

* lined conspicuum redděre algd.
podupati, něco odbtérčre, conculcare algd.
poduška, čorus, cervical.
podváděti, v. „podvésti.“
podvádivý, blandus, captiosus; fallax; adv.

blande; fallaciter.
podvaliti, něco tp. perculěre, labefactare, e

vertěre alagd.
podvaz, -adlo, vinculum.
podvázati, něco -= dole svázati subligare;

— zavázati alligare, obligare (na př. vul
nus).

podvečer, dies proximus'ante (diem festum).
podvěsti, koho, Istně decipěre, (zatajením)|:

fallěre algm, (čtverácky) imponěre alcut;
p. koho oč fraudare algm re alga.

podvod, fraus, dolus (malus); fallacia; —
ošizení o peníze fraudatio.

podvodník, vůbec ňomo fraudulentus; fraw
dator (co se peněz týče).

podvodný,fallax, fraudulentus, dolosus; ad
fallendum instructus n. paratus; adv. fal
laciter, per fraudem, dolose.

podvojitý, -ní, -ný, duplex (lorica, amiculum
a p.); anceps; p. vítězství victoria gemi
nata; adv. dupliciter.

podvoliti, k čemu probare, aceipěre, aďmit
těre algd; k podmínkám p. aď conďici
ones acceděre, (nerad descenděre), condi
ciones accipěre; k požadavkům něčím p.
facěre (promittěre) guae guis postulat; p.
se čemu, k čemu, več recipěre algd, reci
pěre et polliceri alcut algd ; suscipěre algd
(podvolil se, že Epaminonda podplatí Epa
minondam pecuměů corrumpendum susce
pit); p. se komu morem gerěre aleui.

podvolnosť, obsegutum ; officium ; propensa
voluntas.

podvolný, obnowius alcui, k čemu promptus
n. paratus ad algd; p. býti komu morem
gerčre alcut.

podvrat, eversto.
podvrátiti, něco evertěre, subvertěre algd; p.

se conciděre, ručre.
podvrhnouti, v. „podložiti“, „podstrčiti“ ;

podvržený, tp. nepravý adultérinus ;
subditicius.

podvrtnouti, nohu komu supplantare algm;
p. úd těla vůbec luxzare algd.

podvrženec, filtus subjeclus,
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podzemčan, pl. podzemčané čnferi, umbrae,
manes.

podzemí, v. „podsvětí.“
podzemní, -ský, subterraneus ; inferus, in

fernus.
podzim, -ek, auctumnua,
podzimkový, -ní, auctumnalis.
pohádati se, 8 kým oritur alcut cum algo

altercatio (oč de re alga), venire in cer
tamen cum algo; altercari cum algo.

pohádka, -—povídka fabula ficta, fabula ;
— hádanka aenigma.

pohan, * ethmcus, gentilis, * paganus; pl. po
hané genles barbarae.

poháněč, agitalor.
pohanění, a) == ha ční, opiš slovesem; b)

— hana contumelia; ignominia, v. „hana.“
poháněti, v. „pohnati,“
pohaněti, -niti, koho ignominid n. contumel:a

afficěre algm; contumeliam alcut tmponěre,
facčre, tnjungěre ; probrum alcui inferre;
býti pohaněn contumeliam accipěre.

pohanský, * ethnicus, * gentilis; barbarus
(mos); p. národové, v. „pohan“; adv.
ethnice.

pohanství, * gentilitas, * paganitas; co ne
pravá víra impia superstilio; = modlář
ství cultus idolorum ; od p. odpadnouti a
cultu idolorum deficěre.

pohár, poculum, cal:
pohladiti, koho 08smanu permulcčére; barbam

alcui permulcěre.
pohlavek, colaphůs; v. též „poliček.“
pohlaví, sexus (mužské, ženské sexus věrilis,

muliebris) ; děti, mladí lidé obojího p. či
beri, juvenes utriusgue sexus; slabé p. 86
gus naturč invalidus; krásné p. sexus mu
hebris.

pohled, -—zření aspectus; ——tvářnost vultus,
frons, 08; ——obličej facies (dle p. facie),
p. zevnější species, — vyhlídka despectus;
Z podívaná spectaculum; na p. specie n.
dnspeciem; na první p. primě specie; jest
na p. zdráv speciem samilatis praebet;
býti na p. šťastným speciem haběre feli
citatis; na p. krásný a p. spectosua,

pohledávání, posťulatio; Z to co se pohle
dává postulatum ; míti co k p. jus postu
landi (algd ab algo) haběre.

pohledati, pohledávati, čeho na kom, u koho,
za kým petěre, důr. posečré, prosegut, po
stulare algd ab algo; nemám tam co p.
nihil mihů illte negobii est.

pohleděti, pohližeti, pohlednouti, nač, na koho
aspicčre algm, algd; intuert algm n. in
algm, oculos in algd coonvertěre; nemoci
na. koho p. oculos aleui submittěre, aspec
tum alcs sustinére non possej nazpět p.
respicčěre; ost. v. „hleděti,“

pohližeti, v. předch,
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pohltiti, něco devorare algd; haurire algd;
vlnami pohlcen býti fiuctibus hauriri n.
obrui; tp. devorare; očima něco p. ocults
devorare algd; jmění p. rem familiarem
devorare.

pohnati, poháněti, pohoniti, koně eguum čnci
tare, voly boves stimulare; tp. p. kobo k
čemu tmpellčre algm ad n. in algd; ost.
v. „pohnouti“ ; p. koho k svuda, před
soudce (ku právu, na soud, před soud)
in jus n. in judicium vocare, arcessčre
algm; algm reum facčre, litem intenděre
alcu, z čeho, v. „obžalovati“ ; p. koho
na přísahu algm adigěre jua jurandum n.
Jurejurando, (u vojínů) sacramentum n.
8acramenío0.

pohnojiti, pole stercorare agrum.
pohnouti, a) pův. něčím p. mověre, commo

věre algd; promověre algd; p. se movert,
commoveri; v. „hnouti“; b) tp. p. kým
mověre, commověre algm, movere, commo
věre, conciftare na př. měsertcordam alcs;
Jiectěre n. commověre animum ales; p. koho
k čemu commověre, tneitare, impellěre algm
ad (algd faciendum) n. uť (faciat algd);
adducčre, deducčre algm ut (algd faciat);.
— přemluviti persuaděre alcui, ut... +;
p. Koho k zlomi čram mověre aleui, k ú
trpnosti aď misericordiam perducčre, im
pellěre algm, Kksmíchu rtsum mověre alcut,
k pláči lacrimas mověre (elicěře, excutěre)
alcui, ad jletum adducěréealgm; prosbami
koho p. precibus inflectěre algm ; chtíti p.
pellicere algm; co tě K tomu pohnulo?
gutd te impulit, ut hoc faceres? n. guč
ve adduclus (impulsus, commotue) hoc fe
cisti? rechati se p. mověri, commovert;
pobnut, part. moťus, permotus, impulsus,
adductus algá re, jim p. odešel €0 auciore
(impulsore) adult.

pohnutelný, mobalis.
pohnutí, močus; commotio, tmpulsus ; p. mysli

animi molu8, commotio, concitatio, pertur
balio; v. „hnutí.“

pohnutka, causa; ratio; jest mi něco p. k
čemu moveor, commoveor alga re, ut etc.

pohoda, a) == pohodlí, v. toto; b) == poho
diné počasí temperies, coelum serenum, —
úroda annus felx.

pohoditi, něco n. čím abjicčre, projicěre (ar
ma), v. „odhoditi“; pohrdavě abjicčre, ne.
oligěre, omittěre algd; p. dítě exponvre
infantem, puerum.

pohodlí, commoditas, opportuniias; Z to co
p. činí v pl. commoda (vitae), dle p. ex
commodo, dle svého p. guoď two commodo
fiat; — prospěch commodum (pokudby to
s p. obecním učiniti mohl guoď commodo
reipublicae facěre posstis); 7— odpočinek
gute8,

pohodlnost, V. „pohoda.“

pohltiti — pohotově.

pohodlný, a) — přiležitý commoďus, oppor
tunus ; idoneus, aptus (na př. tempus,
portus, locus); vzhledem k času tempesti
vus; b) — štíticí se práce iners (homo);3
lentus; c) — obtíž nepůsobící commodus,
Jacilis, expeditus (na př. via, iter); p. po
časí, též pouze lempestas; adv. a) com
mode, opportune, apte, tempestive; b) lente,
segmiler; ©)commode, facile, expedite; po
hodlaě kráčeti commodeproceděre; p- by
dleti bene habitare, žíti commode vivěre.

pohodnouti se, s kým a) — povaditi se orta
mmhůest altercatio cum algo de alga rej
— znepřáteliti se tnimicitias susctpěre cum
algo; v perf. pohodl jsem se ským inter
ceduní mího intmicitiae cum algo; inimi
citias exerceo cum algo; b) — smluviti se
res convenit inter nos,

pohodný, carnifex.
pohoniti, v. „pohnati.“
pohoršení, a) ——zhoršení depravatio; dete

rior condicto n. locus; b) — zlý příklad
malum exemplum,, ojfensto (p. učiniti, dáti
malo exemplo vivere n. facěre algd); —
horšení se, ve rčení: k p. někomu (něco
učiniti) ——p. dáti komu ofenděre „algm
n. apud algm; in offensionem ales incur
»čre n. caděre; býti K p. haběre algd of
fensionas.

pohoršiti, něco depravare, deterius facčěre,
corrumpěre algd; p. se deteriorem fieri,
in pejus mutari; o nemocech %ingravescěre j
on si pohoršil detertoré statu n. pejore
loco est; p. koho, tp. offenděre, laeděre
algm (u. alcs amimum, též aures alcs);
malo exemplo facčre algd; p. se čím in
dignari algd; cífendi algá re; v. též „hor
šiti 8e.“

pohoršlivý, a) -— pohoršující čmprobus; p.
řeč voces lascivae; p. život vita mali
exempli, vita flagitiosa n. turpis; adv. im
probe; b) — popudlivý aď tram prodl
vtor; stomachosus; adv. stomachose.

pohořeti, res suas incendio amttěre.
pohoří, monles; regio montuosa (7—krajina

bornatá)
pohostinnosť, hospitalitas.
pohostinný, hospičalis; in hospites perhono

roficus; adv. pohostinnu, -sku, pohostinně
hospitahter; p. přijmooti koho hospitio n.
fecio, ad se excipěre, aceipěre algm; p.
býti tu koho (bydleti) deversart apud algm
n. tn domo alcs, (při hostině) apuďd algm
coenare; p. přijíti ke komu devertěre ad
algm.

pohostinství, hospitium.
pohostiti, koho hospitio excipěre algm, u

stolu convěvio excipěre algm; p. koho čím
apponěre alcut algd.

pohotově, ve rčení: p. býti paratlum, prom
plum, expedtium, instructum esse; praesto,



pohov -— pochod.

ad manum esse; p. něco miti paratlum
etc. haběre alad.

pohov, v. „pohodlí.“
ohovění, v. „odpočinek“ n. opiš slov. násl.
pohověti, někomu levare algm, benigne facěre

aleut; p. si corpus (o více corpora) curaré
cibo somnogue; ——dobře žíti genio suo
indulgěre; commode vivěre, v. též „ho
věti“ ; ——odpočivouti, v. toto.

pohovka, lectus, lectulus.
pohraničný, finitimus; p. řeka *ffumen, guod

duas terras diviďdit; p. město urbas in con
Jinio sila; p. země confinium, ager cón
Jinis ; p. pevnosť castellum (are) in finibus
terrae alcs n. in extrema terra positum ;
p. stráž custodia in finibus posita.

pohrávati, s kým Jocari, joca agěre cum algo.
pohrdač, contemptor.
pohrdání, contempiio; contemptus ; despectus;

v p. vejíti contemni; tn contemptionem
venire.

pohrdati, -nouti, kým, čím contemněre, despi
cěre, sperněre algm n. algd, fastiďire algd;
algd mihi contemptuť est; =—málo si vá
žiti, v. toto.

pohrdavý, contemptionis plenus, fastidiosus;
adv. contemptim; p. mluviti o čem cum
conlemplu de re algů logui.

pohrdlivý, v. „pohrdavý.“
pohrdnouti, v. „pohrdati.“
pohrobek, (Z po otcově smrti narozený) po

stumus; post mortem patris naťus.
pohrobní, oběť p. tnferiae, ost. v. „oběť“
pohroma, ——nešťastný případ fortuna ad

versa, casus adversus; — škoda incommo
dum, důr. neštěstí calamitas; p. vzíti,
utrpěti incommodďdumaccipěre; detrimentum
capěre; ojřendi.

pohromadě, v. „hromada.“
pohrouziti, -žiti, něco (do vody atd.) mergěre,

demergěre algd; p. loď do moře navem
depriměre, demergěre; p. se, a) pův. mer
gěre se n, mergi; demergěre se, demergi;
urinari (sub agua); b) tp. p. se v studie
totum se abděre in lileras; v myšlenkách
pohronžen býti in cogitatione defixum esse.

pohroziti, komu, v. „brogiti.“
pohrůžlivý, minax, minitans, mimtabunďus;

adv. minaciter. ©
pohrůžka, pl. pohrůžky menae.
pohřbení, sepultura; vydati na p. sepelien

dum traděre.
pohřbiti, sepelire, též humare (— zsahrabati),

infoděre algm; též sepulturá afficěre, ef
ferre algm; slavně p. býti amplo funere
ejferri, za živa vívum lerrá obrui; tp.
zasypati obručre; ve vlnách pohřben býti
undis obrui, hauriri; vojsko bylo v sněhu
p. exercitua nive obrutus est.

pohřeb, ——pochování sepultura, humatio ;
dovolení k p. počestas sepeliendi; p. co

Prof. Novotný: Česko-latinskyslovník.
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„posledníčesťJusta (orum), justa funebria;
průvod pohřební /unus; slavný p.

pompa funeris; exsegutiae; p. byl v noci
funus elatum est noctlu; jíti na p. prosegut
exseguias funeris, exsegutas ire alcut;
slavný p. učiniti komu amplo n. magni
fico funere efferre algm.

pohřebiště, sepulerum, veřejné sepuleretum.
pohřební,/unebris (epulum); p. průvod pom

pa funeris; p. náklad sumptus funeris;
tmpensag funebrea; p. píseň, zpěv cantus
funebris.

pohřešitelný, gwuoguts facile caret; non ne
cEssaTiUu8.

pohřešiti, ovati, čeho destderare, regutrěre
algd, — býti bez čeho carěre re algá;
těžce něco p. desiderio rei ales angi; ne
dati při sobě nic p. partes alcs non regui
runtur.

pohřichu, v. „hřích.“
pohřížiti, v. „pohroužiti.“
pohubiti, a) o moru, nemoci a p. absuměre,

conficěre, consuměre (multos homines); b)
o lidech caedďěre, trucidare, occiděre (mul
tos); nepřátely p. hostes aď tnternectonem
caeděre; delére algm.

pohyb, v. „pohbybování.“
pohyblivost, znobalitas, agilitas (navtum, ani

mt).
pohyblivý, mobalis (turrts, animus); agilis

(animus); adv. mobiliter.
pohybování, motus ; motio, commotio (p. těla

chůzí ambulalio); 7 posuna gestus (ora
torius řečníka).

pohybovati, něčím mověre, commověre, (něčím
těžkým) moliri algd; p. se moveri; ferri.

pocházeti, v. „pojíti.“
pochlebenství, aďulalio, assentatio; z licho

cení dlandihae; bez p. ingenue, aperte.
pochlebování, v. předeb.
pochlebovati, někomu aďularti algm, blandiri,

assentari alcui.
poohlebivý,-ný, aďulatortus; blandus; adv.

blande.
pochlebnice, assentatrix ; mulier blandiens.
pochlebník, aďulator, assentator; homo blan

dus n. blandiens,
pochlubiti se, někomu něčím gloriari (tn, de)

re algá; praedicare algd de se; v. též
„chlubiti se.“

pochmurný, a) pův. mračný, samračený
nubilus (coelum, dies); = tmavý obscurus,
důr. caliginosus, obě na př. o noci; b)
tp. čristis (vultus); p. čelo frons contracta.

pochod, zter; profectio; p. zpátečný reďitua,
receptus; p. denní čťer untus ďdiéin. jen
tler, též castra (po pětidenním p. gu?niis
castris); vojsko na pochodu agmen, v. též
„šik“ ; na pochodu in čtinere; udeřiti na
nepřítele na p. (jsoucího) hostem třer fa

15
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cientem aggredi; dáti se na p. castra mo
věre ; proficisci; iter ingredi, vychle tre
contenděre.

pochodeň, fax; taeda; průvod s p. pompa
collucentibus focibus ducta.

pochoditi, v. „pojíti “
pochop, lictor ; servus publicus.
pochopení, cognitio, perceptio; cbyč. opiše se

sloveseru: to není k p. hoc intelligi non
potest; lehko k p., v. násl.

pochopitelný, facilis ad intelligenďum n. mente
comprehendum ; gut comprehendi, tntelligi
potest; perspicuus, planus; adv. facile ad
intelligendum, plane, perspicue.

pochopiti, něco intelligěre, cognosečre, perci
pere, mente n. antmo comprehenděre algd.

pochoutka, cibus delicatior ; cibus suavis; též
cupedia; mensa secunda ; tp. deliciae.

pochovati, koho, v. „pohřbíti.“
pochuť, sapor tn ore relictus.
pochutnati, čeho gustatu explorare algd; p

si na čem recreart re alga; tp. delectari
re algá.

pochva, vagina; kožená p. na štít tegimen
tum.

pochvala, collaudatio; laus, favor; plausus;
p. dojiti probari, u koho alcui; p. zaslu
bovati laudabilem n. probabilem esse; p.
vzdávati atd., v. „chvála“ n. násl,

pochváliti, laudare, collaudare algm, algd;
cum laude commemorare algd; náležitě p.
něco merita laude afficěre algd; ost. v.
„chváliti.“

pochvalkovati, nimis laudare.
pochvalný, laudaňs, collaudans; p. Jist * lh

derae in algm honorificae; p. zmínka mentho
ales honorifica; p. křik clamor laudan
bum.

pochvilí, otřum; ost. v. „ch'íle“; „čas.“
pochyba, v úsloví: bez p. stne dubio, haud

dubie, v. „pochybnost“, též úslovím non
dubito (bez p. ti všichni psali non ďu
bilo gutn ad le omnes seripserinl), n.
verisimle esť (on bez p. dnes přijde veri
simillimum esť, eum hodie venturum esse).

pochybiti, -ovati, a) omýliti se errare; in
errore €986;peccare; p. cesty errare; jest
pochybeno od koho v čem culpa aligua
committituř ab algo; v. „chybiti“; b) —
nemiti jistoty v čem dubitare, dubium
esse; haerére; velmi pochybuji aby . . n.
že . . hauďd scio an ete.; p. o čem ďubi
tare de re alga; následuje-li věta před
mětná (p. že...), říká se raději non credo,
non spero (pochybuji, že přijde non credo
eum essé venturum), avšak: nepochybuji
že . . . non dubito, gutn ete.; pochybuji,
že jest tomu tak nego illud vere dici, p.
zda-li dubito, num.. ., dubius sum utrum... 8...

pochybnosť, ďubitatio; v p. býti, v. „pochy

pochodeň — pojímati.

bovati“ 5); beze vši p. sine (ulla) dubt
tatione (— bez pochybování, tábne se k
podmětu větnímu; avšak — bez pochyby
— zajisté, v. „pochyba“); co do smýšlení
neberou se v p. non ventunt in dubium
de voluntate; není p., že... non est du
bium, guin ete.; neměti žádné p. non du
bitare (guin ete.); v p. uvésti in dubium
vocare algd, dubitare de re alga'; o tom
není p. id ďubitationem non habet, in nulla
ďdubitatione versatur.

pochybnůstka, scrupulus; ost. v. předch.
pochybný, a) o osobě ďubius; p. býti,

„pochybovati“ ; b) ——o čem se pochybnje
dubtus, ambiguus; incertus, anceps ; ač za
p. nemám guamguam mihi non est dubium
(gutn ete.); není p. non est dubium (gutn
ete:); adv. dubie; nepochybně, = bez po
chyby, v. foto.

pochybovačnosť,
vocandi.

pochybovačný, omnia, in dubium vocandi stu
diosus.

pochybovati, v. „pocbybiti.“
pojatosť, animus errore (vanis opiniontbus)

impěditus.
pojatý, p. býti čmplicitum esse (erroribus);

teneri (errore).
pojednání, a) v. „smíření“ ; b) — vědecké

rozložení: ústní disputatio, písemní dts
sertatio; commentatio; commentariolum; —
spis takový liber; též opusculum; serigtum

pojednati, pojednávati, a) ——smiřiti, v. toto;
b) Z spraviti conficěre, transigěre, expe
dire alad; ©) p. o čem disputare, disse
rěré de re alga, agěre algd (též de re
alga); tractare, pertractare algd; persegui
algd in libro; exponěre algd n. derealga;
2) p. se, ským fransigěre n. deciděre cum
algo, pacisci cum algo, se svým věřitelem
satisfacěre creditori.

pojem, notio, 7—idea species; nolilia, con
formatio antmi; někdy pouze čpse (p.
ctnosti rušiti věrtutemipsam tollěre); pojmy
o bohu guae guis de deo senliť, o mravo
počestnosti guae guis de bono malogue
sentit; — náhled captus, intelligentia (dle
p. Germanů ut est captus (Germanorum
dle mého p. guantum guidem ego intel
ligo); činiti si p. o čem notionem ret alcs
in animo informare n. concipěre; těž in
formare (deos); míti o čem p. notionem
de re alga n. rei ales haběre, algd intel
ligěre, mente comprehenděre, percipěre
complecti algd animo n. mente; jasný p
míti o čem rem alguam probe intelligěre
perspectam haběre, nejasný rem ex parte
tantum intelligěre, non satis perspicěre,
podati komu p. o čem algd alcui expli
care.

pojímati, v. „pojíti.“

stud'um omnia in dubťum



pojísti —

" Pojisti, a) 55 snisti consuměre, comeděre (ci
bos); b) — jídlo skončiti coenam finirej
pojedli coenalum esť, surrexeruní a mensa.

pojistiti, něco a) -— sjistiti, ujistiti, v. tato;
b) — zápisem n. rakojměmi utvrditi ca
věre n. praestare algd; pojistěné smlouvy
fides foederum.

pojiti, v. „spojiti.“
pojiti, pochoditi, pocházeti, 1) pojdu, půjdu,

= jdu, kráčím 60, ingredior; obyč. však
vytkne se časem budoucím: půjdu %bo
atd.; půjdu za ním seguar eum ; pojď veni,
pojďme eamus; 2) pojíti, pocházeti, —
zbynooti interire, pertre, v bitvě caděre,
— zabit býti onterfict; p. hladem, žízní,
v. „zahynouti“ ; 3) pojíti, pocházeti odkud,
a) o osobě originem trahěre (genus ducěre) |
ab algo, natum esse algo (a Belgis), ortum
n. oriundum esse ab algo (ex Belgis); z
nízkého rodu p. odscuro loco ortum esse;
b) o věcech ex (ab) re alga orivi, profi
cisci n. ortum, profectum esse, ex fonte
algo emanavisse; (o slovích též ductun
esse ab realga); oriri, existěre a re alga,
Jiuěre (ex eodem fonle); consegui, segui
(inde z toho); odkud to p.? gut jit? od
tud pochází, že . —.hine fiť, ex guo fil,
hinc evenit, uť...; z toho nepojde žádný
užitek ex ea re fructus nullus; nihil effi
citur ex ea re; nevím, Coz toho asi pojde
nescio, guorsum id casuvrum siť n. guorsum
id evadat; odkudž pošlo, že... guo n.
ita factum est, ut . . ., inde n. ex guo
evenil, ut etc.; též na počátku věty pouze
itague ; vítězství pochází od boha vtetoria
deo debetur; mé štěstí pochází od tebe|
lu auctor es fortunae meae; 4) pochoditi,
pojíti, dobře n. zle, rčením res bene n.
male cecidit, rem bene n. male gessi; pa
rum (zle) successit, guod agebam, male
měla hoc cessit ; pochoditi u koho (— přijat
býti) benen. male též hauď blande ab ulgo
excipi, zle, též ojffenděre algm n. animum
alcs; s tou výmluvou u něho nepochodíš
hac excusalione apud eum milul proficies ;
5) ve rčení: oči jeho pocházejí oculos n.
lumina oculorum amattit, ocuhs capilur ;
6) trans., ve rčení: slzy ho pocházejí la
orimae et oboriuntur, lacrimas ejfundit;
pochází mne hrůza, mráz horresco, horror
me perfundit.

pojíti, pojmouti, pojímati, 1) ——vzíti suměre,
capěre, 8 sebou secum ducěre, deducěre,
adducčre algm, k sobě aď se recipěre algm;
někam s sebou p. koho adducčěre algm;
za ruku p. koho manum alcs apprehen
děre, manu algm prehenděre; 2) — v jedno
zahrnouti comprehenděre, complecti; pojat
býti v čem re alga teneri n. continert; in
alga re inesse; do počtu n. v počet p.
RUMETATE, ANNUMETATE U% 4 « +, Teferre in

x a
pokládati. 22%

numerum (eorum, oratorum a p.); podobně:
p. v mysl čn antmum inducčre; 3) v uzdu
p- continěre (cupiďditates), moderari (lin
guuej; 4) — chopiti, zastihnouti invaděre
algm, ingručre in algm; vůbec capěre;
jsem pojat podivením admiralio me capit
n, čncesstt; pojala jej nemoc morbus eum
invasťě; strach pojal nepřátely čímořhostes
incessit, pojat býti strachem ťimoreper
celli, in timorem dari, pojat čím, vůbec
caplus, ductus, molus, commotus re alga;
podivení pojímá mne sťupor, admiralio
me wncessit; 5) p. Ženu m. za ženu, za
manželku ducčěreuxorem, ducěre aliguam ;
matrimomo alguam sibi jungěre; p. koho
za manžela nuběre alcut; 6) 7—pochopiti
(rozumem), v. toto,

pojmenování, appellatio, 7—jméno nomen;
vocabulum.

pojmenovati, nominare, úappellare algm n.
algd; nomendare u. tmponěre alcui; jme.
nem p. nomenare; p. něco dle čeho nomi
nare algd ex n. ad alga re, dle koho ex
nomine ales; dle čeho pojmenován býti
nomen haběre ex ré alga.

pojmouti, v. „pojíti.“
pojmutí, v. „pojem.“
pojný, I— co Se píti může, v. toto.
pokad, v. „pokud.“
pokáleti, tnguznare, contaminare, pollučre

algm n. algd alga re.
pokaliti, a) pův. v. „zkaliti“; b) tp. štěstí

komu p. felicitatem alcs turbare, mysl
algm tristem redděre, tristitiď afficěre; zrak
p. komu caliginem ojffunděre oculis (menti)
ales,

pokání, — žel a litosť poenitentia ; — polep
šení morum n. vitae mutatio; p. činiti, dáti
se na p. animum n. mores emendare, ad
meliorem mentem reďire.

pokavad, v. „pokud.“
pokaziti, corrumpěre, — zhoršiti depravare,

— zničiti perděre algď; p. koho algm
depravare (též na př. indulgentia shoví
vavosti), alcs mores depravare n. corrum
pěre; p. se corrump?, depravari.

pokaždé, v. „každý.“
pokažení, corruptio, depravatio.
poklad, čhesaurus, 7—vůbec bobatství divi

tiae; — zásoba, látka maťertes; p. obecní
n. státní aerarium, thesaurus publicus,
knižete n. panovníka gaza; tp. p. vědo
mostí copia docírtnae.

pokládati, položiti, 1) pův. ——klásti co kde
poněre, deponěre, collocare algdď in loco
algo; p. něco čím tegěre, contegěre algd
re alga; ruku na hlavu něčí p. mponěre
manum in caput alcs; p. oheň, v. „zalo
žiti, zapáliti“; ruku k dílu p., v. „přilo
žiti“ ; p. se rocumběrej se abjicěre, corpus

l5*
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prosterněre (in herba), na lůže n. spat se
p. decumběre; cubitum tre; 2) zvl. dílem
tp. a) základ p. fundamenta jacčre ret
alcs; b) do hrobu p., v. „pobřbiti“ ; život
p. za koho viťam profunděre pro algo;
p. nepřátely, v. „pobiti, zabiti“; podobně:
zdi polcžiti ——rozbořiti, v. toto; c) pe
níze p. solvěre pecunmam; d) sněm a p.
p. inďicěre conventum n. conciltum; král
položil sněm, sjezd, též rex conventum
ag? jussit; den, rok p. komu diem dicčre
alcuž; e) posádku p. do města praesidium
vmponěre urbi; urbem copits occupare;
podobně: p. se někde (polem) castra po
něre n. locare n. collocare; considěre in
loco algo; f) cíl p. k čemu modum facěre,
Jines constitučre ret alcui n. alcs; cočrcěre
n. continěre (cupidttates); h) m zazname
nati, zmíniti se commemorare,afferre algd;
ch) p. dítě exponěre infantem; i) Z sou
diti, za to míti existimare, putare, censére;
haběre; — praviti dicěre; p. za to, že..
putare síbt faciendum ete.; chce aby ho
za učeného pokládali doctus haberi vulí;
za zlé p. in malam partem aceipěre algd,
komu viťio vertěre n. dare alcui algd, re
prehenděre algd tm algo; to nesmí se mu
za zlé p. hoc ei vilio vertendum nom est,
propterea reprehendendus non est; p. Ko
mu co za hřích, za hanbu ďare, vertěre,
ďucěre alaď vitio, erimini; turpe algd pu
tare, ducěre; za čest sobě p. něco dn ho
nore n. in laude poněre algd, honort n.
lauďi ducére, honorificum sibi esse putare;
za dobrodiní p. něco tn beneficii loco po
něre algd; za veliké štěstí p. něco čnter
magna bona numerare algd; za těžké sobě
p. něco algďd difficile mihi est; aegre fero
algd; za nic p. něco pro nčhilo ducěre,

»pulare, haběre, nihili facěre algd; p. se
zač, na př. za šťastného n. šťastným fe
licem sibi videri; moci se za šťastného p.
praeclare secum actum putare deběre; za
svoji povinnosť pokládal jsem esse offici
um meum pulavi n. meum esse pulavi;
za svoji svatou povinnost pokládám, u
přímně říci mhil antigutus habeo guam ut
aperte dicam; za pýchu p. komu co algď
alcui superbiae tribučre; pokládán býti
zač Raberi, pulari, existimari (s dvojím
nom.); K) p. něco v čem, v.. „skládati“,

pokladnice, thesaurus, fiscus, arca; p. státní
aerartum ; p. královská fiscus.

pokladník, * custos pecuntarum; p. královský
gazae regiae custos; p. státní aerarii prae
fectus.

poklesek, -ska, error, — čin z p. vzoikajíci
erratum ; peccatum; p. z nedopatření men
dum ; dopustiti se p., v. násl. b).

poklesnouti, a) pův. pedem ojffenděre, vestigio

pokladnice — pokorný.

falli; b) tp. — pochybiti erraré; pecčaře,
labi; delingučre, culpam committěre.

poklice, -čka, operculum; tp. praetextus, tn
tegumentum; pod p. oceulte, in oceullo,
clam, pod p. něčeho specie ales rei.

poklid, čranguillitas, gutes, reguies; p. du
Ševní n. ducha n. mysli animi tranguilli
tas n. aeguilas, animus tranguillus, seda
Čus; p. v obličeji lenitas vultus; ost. v.
„pokoj.“

pokliditi, čergěre, abstergěre algd ; in ordinem
redigěre algd.

poklona, čnolinatio corporis; 7—pozdravení
salus, salutatio (očiniti komu p. salutare
algm); zdvořilá slova verba honorifica ;
verborum honos; lichá p. verba, inania
verba; poklony komu činiti honorificis
verbis algm prosegu?,

pokloniti se, komu (corpore inclinato) salu
tare algm.

poklop, operculum, p. nad studní puteal.
poklopiti, něco obtegěre algd.
pokoj, a) =—nečinnosť, p. od prací gutes,

reguies ; oltum ; — ticho silenttum; V Po
v. „pokojně“ ; p. míti, dopřáti si p. gut
escčre; nemíti p. regutescere (otio fruit)
mon posse; nic nenechati na p. nehil gui
etum relngučre; b) m mír pax; olium;
v p., V. „pokojně“ ; p. zjednati v provincii
provinciam pacare; míti p. od koho non
lacessi ab algo; dej mi p. omitte me! mitte
me! nedati p. komu egercére, lacessčre,
non pali gutescěre algm; nechati na p.
nepřítele hostem omittěre; v Římě nastává
p. Tes romanae (tranguillantur; ost. v.
„mír“; ©) p. duševní, v. „poklid“; d) —
světnice conclave, cubiculum.

pokojný, a) nečinný gužetus, oliosus, vacuus;
p. býti gutelum esse; vacare (7Z prázdeň
míti), gutescčre (-— odpočívati); p. život
vila guieta, otiosa; b) ——bez války pa
catus, placatus; p. býti gutesečre, guietum
esse; ©) ——tichý trangutiilus, sedatus; po
kojný život věťatrangutlla ; adv. a) gutete,
otiose ; b) per otium, cum bona pace; ne
chati koho p. odejíti algm cum pace dt
omttěre; p. uspořádati něco componěre et
tranguillare algd; c) tranguille, placide,
sedate.

pokojnosť, pacis studium n. amor; antmus
placidus.

pokolení, ——rod gens, genus; IZ původ stirps,
origo; — věk aetas; nynější p. homines
hujus aetatis.

pokonati, něco finere, conficěre algd; p. se
s kým certare cum algo.

pokora, anemus submissus n. demissus; animi
submissio, modestia ac verecundia.

pokorný, submissus, demissus (amimus, oratio
etc.); modestus (homo, vultus); p. v prosbě
supplex; humilis; adv. submisse animo



pokořiti — pokřikovati.

sudmisso; modeste; suppliciler; p. koho
prositi supplicem esse, suppličare alcuč.

pokořiti,- koho algm n. animum n. spřritus
ales repriměre, frangěre; audaciam alcs
compriměre; p.národ domare, perdomare,
subigěre populum n. gentem; pýchu krá
lovskou p. spůritus regios regriměre; p. se
se submiltěre, spiritus remiltěre; animum
degnttěre; submisse se gerčre; p. se koma
= poddati se komu, v. toto, prosebně
supplicare alcut.

pokoupení, coěmpůio.
pokoupiti, cočmere (algd, ontnia).
pokoušení, cavillatio, ludificatio; Z rozpu

stilosť pelulantia, lascivia,
pokoušeti, pokusiti, koho (per lasetviam) ca

villari, ludibrio haběre algm (nepřítele p.
hostem carpěre, lacessčre), — sváděti čen- |
tare, sollicitare algm; p. se s kým cavil
lart cum algo; p. se oč tentare, experiri,
conari: algd; periculum facčre rei ales;
atlingěre algd, — odvážiti se conart (algd
facčre) ; p. se o vzletnutí fentare volatum;
o vše se p. nihil inexpertum omittěre; p.
se, zda-li by . . . conart, pertclitari si
ete.; pokusí-li se o něco 8%guae cona
buntur agěre; pokouší se © nás peněci
pecuniá nos oppugnat; podobně: zimnice
se o něho pokouší febri tentatur.

pokouška, experimentum; ničehož nenechati
bez p. nihil inexpertum relingučre.

pokoutný, -= tajný, v. toto; zvl. p. písař
* ex tenebris jure consultus ; adv. pokoutně
cčam, occulte, tm oceulto,

pokoutnosť, secretum.
pokračování, a) pův. progressus; b) tp. ve

spise, p. v látce začaté confinuatio n. vě
tou materia instituta porro tractatur; p.
následuje (na př. v II. odstavci) religua
deinceps perseguemur.

pokračovati, v. „pokročiti.“
pokradí, -dmo, -dmu, adv. furtém, clam, in

oeculto, occulte; p. odejíti clam se subdu
cěre; p. vzíti něco furlim auferre algd,
subtrahěre algd.

pokraj, -ji, margo; v. „kraj“ ; tp. na p. smrti
moriens, moribundus; na p. smrti býti
morti propinguum esse; přivésti koho na
p. záhuby čn locum praecipitem perducčre
algm ; na pokraji záhuby býti in summo
diserimine versart.

pokrápati, rorare; pokrápá dříve než prší
ante rorať, guam pluiť.

pokrčiti, -ovati, ramenama, tp. nihil certi
responděre.

pokrevenka, consanguinea.
pokrevenství, consanguinitas; býti s kým v

p. sanguine cum algo conjunctum esse,
pokrevenstvo, consanguinei.
pokrevník, v. násl,
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pokrevní, p. přítel consanguineus; sanguine
conjunctu8,

pokrm, vůbec limentum; zvl. p. lidský cr
bus, p. pro zvířata pabulum, tp. p. duševní
animi ingentigue guasi pabulum.

pokrmiti, (dobytek) *pabulum dare (alcut).
pokročilý, věk aelas provecta; býti v p. věku

aetate proveclum n. provecla esse.
pokročiti, pokračovati, a) pův. proceděre, pro

gredi; p. zakým, v. „následovati koho“;
b) tp. a) p. včem perseverare in re algu
(na př. čn bello) též s násl. inf.; non tn
termittěre (negotium); persegui, prosegui,
teněre algd, ——dále jíti pergěre; pokračuj
tak dále perge ut instituisti n. uť facis;
ve válce p., též bellum persegui; zvl. p.
u vypravování aď rehgua enarranda per
gěre; institutam orationem persegut; p. ve
vědách a p. progressus facěre in re algu,
proceděre et progredi (in virtu'e); B) p.
s kým, v. „naložiti s kým.“

pokrok, progressus, processus; jsem se svými
p. Spokojen non me poenttet, guantum pro
fecerim; p. dělati, v. „pokročiti.“

pokropení, aspersto; reapersio.
pokropiti, něco něčím aspergěre, conspergěre,

respergěre algd algě re.
pokrov, -ek, legumentum, integumentum,
pokrváceti, néco cruenfare, sangutne respet 

gěre algd.
pokrytec, simulator; náboženský p. přetalis

et religionis simulator.
pokryti, -ývati, něco čím tegěre, contegěre,

obtegěre algd alga re; vrch stromy po
krytý mons silva vestitus; 7— rozestřili
něco nač sterněre, consterněre, tnsterněre
algd algá re (na př. terram foliis); p.
hlavu capuť tegěre, operire n. velare;
zcela p. cooperire; obručre, complére; šu
pinami pokryt sguamis obductus, bláteir
pokryt čuto n. coeno oblitus ; prachem po
kryt pulvere sparsus, ranami p. vulneribus
obrutus.

pokrytství, stmulatio; ficti stmulatigue vullus .
náboženské p. menlila pielas, pielas erga
deum ficta n. simulata.

pokrytský, stmulatus (risus, fuga), fictus; ©
osobě simulator; stmulationis amans; adv.
simulate, ficte ; cum simulatione.

pokryvka, legumentum ; p. na koně čegumen
tum egui, stratum, ephtppia.

pokřik, 4) — křik elamor, vociferatio, con
clamatio ; strhl se p. clamor factus n. ortus
est; na první p. primo clamore audito;
na p. sběhnouti se aď clamorem conventre;
b) ——(zlá) pověsť, v. toto.

pokřikovati, inclamare, na koho algm; acela
mare alcui, urážlivě voc?buscarpěre algm;
bylo na něho od vojínů pokřikováno mí:
litum vocibus carpebatur.
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pokřtiti, koho + baptizare, sacris christianis
imtiiare algm; dati se p. * sacra Christi
ana suscipěre.

pokud, adv. 1) o prostoru guo, guem ad
Jinem ; p. možná dohlednouti gwo longis
stme oculi conspeclum feruní; p. se roviny
rozprostíraly guem ad finem loca aperta
pertinebaní ; 2) o čase dum, donec, guoud,
guamdiu 8 ind.; p. mohl guoad potuit;
potud — pokud tamďiu — donec n. dum;
3) o spůsobu (obmezujíc výrok povšechný)
gualenus; guantum, guod; p. (já) vím
guod sctam, p. 86 pamatuji guod meminé
rim, též st bene (recte) memini; p. (já)
jsem slyšel guoďd guidem nos auďierimus,
též guantum gutdem audivi; p. by toho
učiniti mohl guoďd facčěre possis; p. ti
vhodno guantum guidem tibi commodum
est n. guod tibi commodumsit; jen potud
pokud čanlum — guantum; ita — ut la
men ; 4) — zda-li sz.

pokulhávati, claudďicare; tp. pokulhává to
claudicat (et) vacillat algd; pokulhává to
S ním 76s ejus affhctae sunt; přátelství
jaksi pokulhává amicitia guasi claudicat.

pokus, experimenlum; periculum, conatus; p.
učiniti 8 Čím eďperiri, tentare algd, peri
culum facére ales ret, conari algd; nešťa
stný p. res infeliciter tentata; první jeho
p. byl zmařen primo conatu repulsus est.

pokusití se, oč v. „pokoušeti 8e.“
pokušení, lenlatio, sollicitatio; V p. uvěsti

koho tentare, sollhcitare, pellicěre algm;
tp. ——utrpení calamitates, mala,

pokušitel, tentator,
pokuta, poenaj zvl. peněžitá p. multa (mul

cta); damnum; p. smrti n. p. hrdla stra
cení poena capitis n. mortis; supplicium;
tělesná p. castigatio; bez p., adj. tmpu
nilus, adv. mpuné; pod p. poená propo
sita ; p. uložiti komu, p. uvaliti na koho,
v. „pokutovati“; p. nésti poenam lučre,
penděre (zač alcs reť); pod p. zapověditi
něco poenam constitučre ret alcui; pad
nouti v p., do p. poenam committěre.

pokutovati, punire, poená afficěre algm; v.
trestati; zvl. p.koho na penězích pecunia
multare algm, multam aleui irrogare; p.
koho územím, polovici území multare algm
agris, dimidia parte agri; p. koho na
hrdle morte n. capite multare algm; po
kutován býti poenas dare.

pokynouti, annučre ; nulu tmperare algd; p.
na někoho nutu alcut algd sigmificare; p.
někomu moněre algm; docére algm algd.

pokynutí, nulusj signum et monilum; na p.
ad nultum; pokynutím něčím momilu ales.

pol, V. „točna.“
polámanina,fractura.
polámati, něco zvl. úd těla frangěre (bra

chium), = vymknouti luvare.

pokřtiti — poledníčko.

polapiti, comprehenděre, deprehenděre, inter
cipěre algm u. algd.

polární, hvězda seplemério, kruh * circulus
poli.

pole, 1) pův. a sice a) ——rovina, planina
campus; planihes; b) vůbec -—krajina
okolo města n. vesnice campus, agri (orum);
číré, šíré p. campus apertus n. patens;
apertum, aperta (orum); v (šírém) p. in
aperto ; do p. jíti (aby se prošel) in aperta
prodire; rus excurrčre; přes p. jíti n. jeti
peregre proficisci; tudíž tp. to jest ještě
v dalekém p. * res admodum dubia est;
u) IZ oranina, role ager; arvum nm.pl.
arva, seges (osení), solum (půdš); d) v
řeči vojenské, a sice a) — otevřené, ne
opevněné místo, kde vojsko se nalézá,
zvl. ve rčení: v p. n castris; (in) Dello;
doma i vp. domi delligue, et doma el mi
liiae, et domi et belli; v p. sloužiti 1%
castris e3se, militare; do p. jíti, do p. n.
polem táhnouti (0 vojsku i veliteli) aď
bellum proficiaci, (o vůdci) exeroifum n.
mliles in expediiionem educěre, proti ko
mu proficisct contra ulgm, arma capěre n.
ferre adversus algm ; bellum inferre aleui;
nechtíti do p. jíti n. polem tábnouti meli
tium delrectare; polem se položiti casíra
poněre, locare, collocare, proti komu dellum
inferre alcuv; polem ležeti castra haběre
(contra algm); $) — bojiště, ve rčení: p.
obdržeti superiorem disceděre u. evaděre,
v.též „zvítěziti“ a p.; p. ztratiti, opustiti
inferiorem disceděre (proeho n. pugná),
vinci; 3) zz válka, bitva, ve rčení: polem
se sraziti, potkati s kým proelo conlen
děre, confligěre, decerněre cum algo; po
lem poraziti koho acio devincčre algm;
jedním p. přemoci koho uno proelio de
vincěre algm ; v p. padnouti (č) proelo
n. (in) acie caděre; d) -z vojsko, ve rčení:
p. sbírati, dělati exercitum comparare, con
trahěre; p. rozpustiti milites mittěre, di
mittěre; e) svaté p., v. „hřbitov“ ; 2) tp.
a) p. ve znaku * area; b) ——věc, kterou
se nejvíce někdo zanáší a p. campus; to
není mé p. hoc alienumest a meis stuďits ;
míti veliké p. před sebou late vagari possej
ot. V. „ bor“

poledne, meridies ; tempus meridianum; do
p. ante meridiem, man; Vp. 0 p. meridie,
meridiano tempore; Odp., 8 p., po p. post
meridiem; až přes p. tn majorem parlem
diet.

polední, meridianua; 7—jižní australis; p.
strana meridiana pars; regio ausíralis;
pars guae ad meridiem vergit; p. Čas, V.
„poledne“ ; p. slunce sol medius, meridi
anus.

poledničko, meridiatio.



poledníčkovati — poloubota.

poledníčkovati, meridie eonguiescěre; meridi
-attone ulti,

polehčiti, -čovati, čemu n. komu čím, komu
čebo lévare, sublevare algd; loď p. navem
exonerare; p. starostí něčích minučre sol
hettudines ales; p. si v bídě miseriam
levare.

polehku, -oučku, v. „lehký.“
polehmu, odligue, in obliguum.
polehnouti, decumběre (obilí polehlo deštěm

frumenta imbribus procubuerunt); — pad
nouti v bitvě caděre, oceumběre, mori.

polekati, koho eďxterrěre, perterrěre elgm;
terrorem injicčre n. incutěre alcui.

poleno, lignum sectum ; pl. polena ligna.
polepšíti, něco n. čeho emenďare, corrigěre

algd ; p. koho mores alcs emendare; p. si
meliore guam antea condilione uli; p. se
mores suos emendare, ad meliorem frugem
se recipěre.

polesný, esaltuarius.
poletovati, volifare; snih poletuje * ntves če

nues cadunt.
polévati, v. „politi.“
polibek, osculum.
políbení, osculum; osculaltio.
políbiti, koho osculari algm; osculum alcut

dare, ferre.
policie, * mogistratus, guibua morum praefec

lura et securitatis publicae cura delata est.
poliček, alapa; colaphus; p. komu dáti ala

pam n. colaphum ducěre alcut.
poličkovati, kobo, v. „předch.“
politi, polévati, perfumděre; rigare (flores);

polily jej slzy lacrimae ei obortae sunt.
politický, a) — státu se tykající civilis, pu

blicus; p. spisy libri gut sunt de repu
blica; p. řeč oratio civilis; p. činnost res
gestae; předměty n. věci p. řes publicae ;
z p. příčin re'publicae causa; p. rozmluva
sermo de republica; p. záležitosti, poměry
res guae in republica versantur; p. pře
vraty rerum publicarum eversiones n. con
versiones; p. bouře tempora turbulenta;
turbulentae tmcivilate tempestates; my jsme
p. nepřátelé dissentimus inťer nos de re
publica; s p. stanoviska něco posuzovati
algd aďd reipublicae raltones referre; b)
— cbytrý callidus, prudems; adv. a) pu
blice, reipublicae causa, st:reřum publica
rum rationem habes; b) callidďe,prudenter;
p. si počírati tempori servtre,

politik, v. „státník.“
politika, a) — státnická opatrnosť prudentia

D. sctentia civihhs; ret publicae regendae
D. administrandae ratio n. scieniia; res
publica; o p. rozmlouvati de republica
disputare; moudrá p. callida consilia (0
rum) ; moudrou p. provázeti prudenter
versari in rebus publicis regendis; celá
jeho p. omnis voluntas consiliague, guae
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de repubhca habet (habuit); sobeckou p.
provázeti omnia ad suam utilitatem re
ferre; b) — ohytrost calliditas, prudentia,
consilium; činiti něco z p. ťempori in8er
vire, callide algd facčre.

politování, misertcordia, miseratio; p. hodný
m?serandus, mfherabtlis, dolendus; jest s p.,
že... dolendumest, guod ete.

politovati, kobo miserer? ales; miserari, com
miserari algm n. fortunam ales.

polívka, jus.
polknouti, devorare; absorběre
polní, a) pův. agrestis; rusticus; p. myš mus

rusticus ; p. hospodářství res rusťtica; p.
práce opus rusticum; p. květiny flores gut
in arvo nascunfur; p. právo lex agraria;
b) — válečný belřicus ; p. lid copiae, mi
lites ; p. vůdce dux (bell?); imperator.

polnosť,funďus; ager; pl. polnosti agrt.
polo, ve složeninách sem?; p., na p. — ne

úplně non plane; paene; na p. spící somno
paene oppressus; jen na p. slyšeti, viděti
non-safis clare audire, viděre; něco (jen)
na p. obstarávati leviter tantum algd cu
rare; na p. rozbořený semirutus; ost. v.
„půl.“

polobarbar, sem?'barbarus.
polobratr, frater eodem patré n. eadem matre

natus; frater germanus.
polobůh, žeros; tp. homo paene divinus.
poločlověk, semřvir; ambigua hominis et ferae

figura.
polodivoký, subagrestis; barbarus.
poloh, partus; hora v polobu mona partu

riens.
poloha, silus; příznivá, příhodná p. oppor

tunitas loci; přirozená p. natura loci;
tábor i polohu svojí i lidskou rakou pře
pevný castra et loct natura el manu mu
nitisstma ; krásnou p. míti moeno loco
positum esse, situ ad aspeclum praeclaro
esse; tp. p. mysli aněmi a ffectio n. habitus ;
v dobré p. mysli býti bene ajfectum esse,
v. „mysl.“

polohmo, adv. v lat. adj. abscisus, praeceps,
deruptus.

polokoule, hemisphaertum.
polokruh, semic?rculus.
polokulatý, semirotunďus.
pololetí, sex menses.
pololetví, semestris; ost. v. „půl“
poloměr, * radius
polomrtvý, semianimis, semivivus.
polovahý, seminuďus.
poloostrov, peninsula.
poloprázdný, dámidiá parte inamis.
polosestra, soror eodem patre n. eaďdemmatre

nalaj soror germana.
pološero, večerní p. crepusculum, ranní dilu

culum.
poloubota, caliga.
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polouživý, semivivuč:
polovice, ditmidium, pars dimidia; na p., do

Ds, 8 p., od p. ex parte dimidia, v. „půl“ ;
8 p. pravdivý ex parte lantum verus; o
p. větší dimidio major; o p. více sesgut,
často adj. dimiďdiatus (na př. polovici
kniby přečísti dimtdiatum librum legěre);
p. života mám za sebou aelas mea des
cendit; to jest p. hoc est sem?s; v p. cest;
medio itinere; ost. v. „půl.“

polovičatý, v. násl.
poloviční, -ný dimidiua; tp. — neúplný, na

př. důkaz p. argumentum leve n. lenue;
p. opatření n. prostředky consilia infirma
n. molliora; adv. meďdiocriler; paene, non
plane.

volovypouklý, p. řezba caelalum opus; ozdo
ben řezbou p. filtcatus.

položivý, semtvtuus.
položení, a) -— poloha, v. toto; b) = po

měry něčí fortuna; p. zvrtlé a p. fortuna
afflicta; p. šťastné n. nešťastné, v. „ště
stí“ a p..

položiti, v. „pokládati“
položitosť, locus declivis; fasligium.
položitý, declivis, devexus.
poltiti, něco (ferro) dividěre, discinděre algd.
nolykati, něco devorare algdď.
pomahač, adjutor.
pomahati, pomoci, komu Juvare algm; opilu

lari, succurrěre, subvenire, auxilio venire,
opem ferre alcui, (nemocnému) medert
alcut; p. komu při čem adesse alcut in
re alga, k čemu adjuvare algm ad algd
asseguendum ; p. komu na koně, na vůz
tollěre algm in eguum, in currum; p. 8i
od čeho levare se (molesktis), se cripěre
(ex tllha malis) ; též rem expedire; p. si
jak možná a re praesenti consilium ca
pěre; z dluhů si p. aere alieno extre, aes
ahenum solvěre; co to pomůže? guid pro
dest? v. též „napomahati.“

pomalu, sensim, paulatim; tarde, leniter; p.
jíti lente inceděre; tp. ta věc jde p. tar
dius procedit; p. téci lente, leniter flučre;
p. růsti tarde crescě e, lente nasci.

pomámiti, koho oceaecare algm; p. 8e mente
ahenari.

pomásti, něco lurb.re, perturbare, conturbare
alad; miscére, confunděre algd; p. koho
animum alcs n. algm conturbare; p. se
mente turbari; p. se v řeči verba confun
děre.

pomatenosť, perturbatio; p. rozumu mentis
error; insania.

pomatený, perturbatus, conturbalus; p. řeč
sermo perplexus; p. na rozumu mene
captus, male sanus; delirus, insanus.

pomazati, perungěre algd algá re; p. koho
na království, opiš rčením u „korunovati“
vytknutým.

polouživý ——pomlouvač,

poměr, vůbec ratio, == okolnostř condďělio;
res; rerum conditio; čas, zvl. v pl.
tempora ; — stav status; — spojení, sva
zek společenský necessitudo, necessttas ;
týž p. panuje i zde eadem est hujus rei
ratio ; týž p. práva a svobody par jurts
libertatisgue conditio; s p. neznámý rerum
imperitus ; přátelské p. amioitiae; pravý
p. veričas, nové p. novitates; mé p. to
sebou přinesly meae rationes ila tuleruní;
poměry státní reipublicae rationes ; lidské
p. res humanae n. neutrum pl. humana ;
všechny -p.u nich omnia eorum; v těsných
p. žíti angusta re familiari esse; dobré p.
bonus status, bona conditio; res bonae n.
secundae ; žíti v lepších p. čnmelhore con
dittone esse, meliore loco res meae sunt;
státi s kým v blízkém p. summa necesst
tudine cum algo coňjunctum esse, v přá
telském p. familiariter cum algo vivěre,
ales familiaritate uti; nestojím s nímv
žádném p. nulla inter nos intercedit rulto;
p., v kterých zrozen byl ea čngubus natus
erat; dle poměru pro s abl.; dle poměrů
ut sunt (erant) tempora.

poměrný, i adv. poměrně pro cujusgue (mea,
, tua) parte, condicione; si temporis n. re
rum rotionem habes; poměrně k ostatním
ad cetera; sešlo se jich p. mnoho. freguen
tes, ut erant tempora, conveneruní.

pomezí, confinium; ost. v. „hranice.“
pomezní, v. „pohraničný.“
pomíchati, commiscěre, permiscére algd; p

se commzscéri, permiscěrt.
pomijející, Jluxus; cadďucus,fragilis; fugax.
pomíjeti, v. násl.
pominouti, pomíjeti, a)intr. e) o čase Úramsird,

praeterire, abire; PB)— mizeti deceděre
(též o nemoci) ; abire, fiučre, evanescčre;
pomijející v. toto; válka pomine dellum
conguiescet; b) p. něco praelertre, prae
tergredi algd; p. čeho omaltěre,praeterire,
praetermittěre algd (tempus p.); nep. pří
ležitosti uti occastone, oceasioní non deesse;
p. slibu fidem fallčre; p. mlčením něco
n. něčeho stlentio pragterire algd, nemohu
pominouti ti psáti non possum n. facěre
non possum, guin tibi scribam; 2) p. 86
a mente deseri, dementem fieri; o psech
a p. rabidum fieri; p. se (8) rozumem
mente alienart.

pominulý, rabidus (cants).
pomlčení, stlentium.
pomlěsti, o čem silentio praeterire alg1; zvl

abych pomlčel (o věci ne právě potřsbné).
uč non dicam, (—=abych tím příliš mnoho
neřekl) ne plura dicam.

pomlčky, pomlkem, silenlio, per silenhtum ;
tucite; clam.

pomlouvač, gut detrahit de
mniator; obtrectalor.

fama ales; calu



pomlouvačný — ponocovati.

pomlouvačný, malignus.
pomlouvání, v. „pomluva.“
pomlouvati, pomluviti, koho de fama n. exi

stimatione alcs detrahěre, maledicěre alcut;
de algo absente detrahendi causa contu
melose dicěre; infamiam tnferre alcui.

pomluva, ertmen falsum, criminattio falsa ;
obtrectatio; — urážka voces contumeliosae.

pomnění, na něco n. čeho recordatio, memo
mia ret alca.

pomník, monumentum.
pomniti, nač, čeho v. „pamatovati.“
pomoc, augilium; p. k čemu adjumentum,

— ochrana praesidium, ——záloha pro čas
nouze a potřeby sudsidium; pomoc proti
čemu remedium; bez p. tnops; beze vší
p. nullo adjuvante; pomocí něčí ope n.
auxilio, opera alcs; per 8 akk., algo ju
vanlé n. adjuvante; „pomocí čeho“ vytkne
se obyč. ablativem: pomocí řebříků scalis
a p.; ku p. přispěti n. p. dáti, učiniti,
podati, na p. přijíti, jíti koma a'cut sub
venire, succurrěre, auxilio venire, opem
ferre; táhne Caesarovi ku p. aď Caesarem
aumilii ferendi causa proficiscitur ; p. ob
držeti od koho juvari ab algo; na p. po
slati komu koho mařtěrealeui algm auxi
lo; penězy komu na p. býti pecumam
alcut suppeditare; na p. koho vzíti algm
in auxiltum adhiběre n. auxiho vocare;
nebýti komu pomocí deesse alcut; není
jemu p. desperatur de eo.

pomoci, v. „pomahati.“
pomocnice, adďjutrig.
pomocník, adjutor; -m náhončí, v. toto. ©
pomocný, pomocen, auxaliarts; p. vojsko co

piae auxiltares ; auxilia; p. vojsko jízde
cké i pěší auwilia eguitatus et peditatus;
p. býti, v. „pomahati“ a „nápomocen.“

pomodliti se, v. „modliti se.“
"pomodralý, subcaeruleus.
pomořan, incola orae maritimae, mari8 ac

cola.
pomoří, ťerra maritima; ora maritima.
pomrviti, stercorare (agrum).
pomsta, ultio; vindicta; p. bráti ultionem

exigěreab algo; po p. práhnouti aď ulcis
cendum arděre.

pomstiti, něčeho, někoho ulcisci algm, algdď;
poenas rei alcs expetlěre; persegui algd;
vindicare, punire a'gd; p. se na kom, ně
komu za něco uleisci algm ob (propter)
algd, poenas repetěre ab algo ob algd,
vindicare tn algm; v. též „mstíti.“

pomůcka, vůbec adjumentum, auxilium; v.
„pomoc“ ; zvl. vědecké p. adjumenta, sub
stdia, instrumenta (těž 8 gen. docirinae,
artium a p.).

pomysl, v. „mysl.“
pomyslitelný, gu: cogitari potest.
pomysliti (6i), pomýšleti (si), nač a) — před
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staviti sobě (cum arfimo suo) cogitare algd
n. de re alga, též 8 nepřímou otázkou
(oguamhonestum sit); secum n. ančmo re
putare algd; — u sebe mysliti a mluviti
secum cogitare loguigue; nemůžeš si ani
p. concipěre animo non poles; mirum est
(uč ... jak . . .); nemohu si p., jak ne
„+. non possum in animum inducěre, guin
ete. ; nemohu si skoro an? p., že . . dlluc
adduci vix possum, uť ete.; pomysli si,
že «„.fac s akk. a inf.; b) — starati
se oč, zření míti nač antmum inducěre
(facčre alagd), ralionem Nhaběre rei ales;
— vůmyslu míti moliři (agěre) algd, ani
mum adjicčre ad algd faciendum.

pomyšlení, opiš slov. předch., též memoria,
cogitatio (alcs na koho).

ponaučení, ponaučiti, v. „naučení“ atd.
ponavrhnouti, v. „navrbnouti.“
pondělek, -lí, * dies lunae.
ponebí, v. „podnebí.“
ponechati, čeho komu conceděre alcui algd;

p. zvláštní právomocnosť komu Jura leges
gue redděre alcui; na živě p. kobo reli
guum facčre algm; p. koho k čemu reser
vare algm ad algd; p. si něco excipěre
algd.

ponejprv, adv. primum n. prtmo.
ponejvíce, adv. maxima ex parte; pierumague.
poněkud, adv. ——částečně, jaksi altguo n.

guodammodo, guadam n. aliguá ex parte;
— trochu aliguantum:; aliguid, paulo, non
nihil; v. též Kos. S 702., Svob. $ 62.

ponenáhlu, adv. v. „znenáhla.“
ponenáhlý, opíše se adv. (senstm, paulalim)

a vhodným part., na př. p. úpadek mra
vův děsciplina sensim labens ; p. zkvětání
věd a umění * efflorescentes paulatim U
čerae artesgue; v. „znenáhlý.“

ponětí, v. „pojem.“
poněvadž, cnj. guta, guomiam, guod 8 ind.,

guum 8 konj.
ponížení, opíše se vhodným obratem sloves

u „ponížiti koho“ podaných ; ost. v. násl.
poniženost, humilitas; animi submissio, mo

destia ac verecundia; (opovržlivě) animus
abjectus, humilis.

ponížiti, -ovati, koho ——snižiti minučre au
ctoritatem ales; Z pokořiti animum n.
spiritus alcs frangěre; obecněji depriměre
algm; ponižující imndecorus,contumehosua;
p. se se submitiěre, antmum demíttěre, (0
povržlivě) se abjicěre; tudíž: ponižený
submissus, demissus; modestus; supplex;
adv. submisse; modeste; supplciter; p.
prositi koho suppliciter rogare algm, sup
plicare, supplicem essealcut, za koho pro
algo.

ponocný, vigil.
ponocováni, vigiliae; excubtae.
ponocovati, vigiltas agěre; excubare,

15**
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ponořiti, něco več algd mergěre, demergěre,
submergěre in algd, in alga re, sub algá
re; demittěre im algd; p. se do moře alto
se demergěre.

ponoukání, opiš slov. násl.; — původ, v.
toto.

ponoukati, koho k čemu impellčre, excitare,
cohortart, incitare algm ad n. in algd n.
ut alad faciot; v. též „popuditi.“

ponůcka, vigilta.
ponůckovati, stalřones circumire.
pooddechnouti sobě paulum respirare; se re

creare.
poodjíti, altguantulum abire, disceděre.
poodložiti, něco tntermiltěre algd.
poodplouti, paeulum remověre navem.
poodpočinouti si, paululum conguiescčre; ali

guod tempus a labore intermittěre.
poodraziti, (od břehu) paulum remověre na

vem.
poodsetoupiti, paulum seceděre.
poodtáhnouti, něco paulum abstrahčre algd;

abs. paulum profictsci (o vojsku).
poohlednouti se, aliguantulem circumspicěre,

na něco, po čem algd.
pookřáti, paululum se reficčre, recreart.
poopraviti, corrigěre algd.
pootevřiti, apertre, adapertre algd.
popadnouti, něco, koho prehenděre, compre

henděre algd, algm, (prudce, rychle) ra
pěre, arripěre; nemoc jej p. morbus eum
tnvadit, báz-ň čimoreperculsus est; duch
p. rTespirare, spiritum ducěre,

popálenina, aďusttio, adustum.
popáliti, něco aďurěre algd.
popásti, něco algd depascěre.
popatřiti, v. „pohlednouti.“
popel, cčnis, horký p. favilla, p. mrtvol reli

gutaefunerum + ropelem položiti, v p. obrá
M titi dncendio delére, obrátiti se in cinerem

verti; popelem lehnouti čncendio delert,
Jflamm?s absum?.

popelnice, urna feralis; urna.
popíchovati, -chnouti, koho eav?llart, vellteare

algm; tnstigare (iracundiam); p. koho
proti komu concitare, trritare algm ad
versus algm.

popíliti si, conténděre, s čím accelerare, ma
turare algd.

popírač, tnfiliator,
popírati, čeho negare algd ; — zapírati infi

tiari (verum, vitia ete.) ; ost. v. „zapírati.“
popis, descr?ptio ; enarratio; p. lidu recensio

populi.
popisovati, popsati, něco -— vyložiti desert

běre, exponěre, enarrare algď; slovy
objasniti verbis expriměre, exsegui, defi
mire; deseriběre; — eepsati: p. lid popu
lum recensére; — písmem naplniti * com
plěre (paginam).

poplach, = pobouření tumulius, tumultuatio,

ponořiti — popředí.

turba; trepidatio; na p. volati aď arma
conclamare; bítina p. * campanis pulsatis
algd significare; troubiti na p. classicum
caněre.

poplašiti, koho čerrorem alcui injicěre n. in
cutěre; býti čim p. realga perterritum essě.

poplatek, veciigal (zvl“co nepřímá daň) ; tri
butum, stipendium; ost. rčení v, u těch
kterých sloves.

poplatný. veciigalis ; tributarius, stipendiari
us: býti p. vecttgalia n, tributa pensitare,
komu sťtipendiartium esse alcui; p. učiniti
vectigalem u. stipendiarium facčre algm.

poplenění, depopulatio, vastatio.
popleniti, depopulari, populari, vastare algd.
poplésti, něco tp. perturbare, conturbare, con

funděre algd.
popluži, fundus, ager, praedium.
poplyti, conspučre, consputare algm.
popoběhnouti, aliguantulum procurrěre.
popohnati, al'guantulum porro agěre algd,

(na př. armentum).
popojeti, (intr.) longius provehi.
popojiti, aliguantulum proceděre; longiuspro

gredi.
popolední, tempus pomeridianum; adj. pome

ridianus,
popondati, promověre algd.
poponěsti, (aliguantulum) porro ferre algd.
'popořád, adv. orďine; ost. v. „pořádek.“
popotáhnouti, něco aliguantulum porro trahčre

alad; attrahěre algd (— přitáhnouti) ; intr.
— popojíti aliguantulum longius progredi
n. proceděre.

popomštěti, v. „popustiti.“
poponzení, zncitatio.
popouzeti, v. „popuditi.“
poprášiti, pulvere aspergěre algd.
poprava, supplťecium; na p. koho vésti aď

supphcium ducčre algm.
poprávce, carnifer.
popraviště, locus supplicit; na p. koho vésti

ad súpplhctum ducčre algm ; na p. zemříti
supplicio affici.

popraviti, 1) něco a) ——zapraviti, v. toto;
b) — zlepšiti corrigěre algd; 2) p. koho
supplhctum suměre de algn; morta multare
algm.

poprositi, koho zač, oč rogare n. orare algm
algd n. algd ab algo.

poprsí, cltpeus (na ploše štítu podobné);
imago (obraz).

poprvě, adv. primum ; V. „prvý.“
popřáti, komu čeho aleut algd dare, conce

děre, permittěre ; času p. komu k čemu
tempus n. spatitum dare alcui ad n. tn
úlad.

popředí, =—přední díl pars antica, (na je
višti) proscentum, (na obraze) guae in
imagine eminent; něco do p. postaviti
(vůbec, též na př. v řeči) algd primo



popředník — poroučeti.

loco poněre n. collocare, (na obraze) * in
pictura ales ret n. homints imaginemprt-|
mam poněre.

*popředník, gui prorimus ante algm est.
popříti, v. „popírati.“
popsání, v. „popis.“
popsati, V. „popisovati.“
poptati se, poptávati se, koho, v. „ptáti se“ ;

P. 86 po uěčem regutrčre, guaerčre algd,
u koho er algo; sciscilari, percontari;
poptávati se všude ubigue guaerčre n. per
contari algd, u všech omnes (ordine) in
terrogare; ab omnibus soiscitart.

poptávka, percontalio, častěji opíše se slov.
předch.

popud, v. „podnět“, „pobídka“ ;
pudem mea (tua, sua) sponte.

popuditi, popuzovati, čnottare, instigare, im
pellěre algm (ad algď), k smíchu, v. toto,
k hněvu aď tram n, irá exacerbare ant
mum alcs; — pobuřovati sollicitare (civt
tates); vůbec agitare algm ; p. koho proti
komu n. na koho tncitare algm in altum;
algm alcui infestum redděre; p. Be hně
vem ora incendi, mflammari.

popudlivosť,ingěnium irritabile ; iracundia.
popudlivý, gut facile excitatur; irritabilis,

iracundus.
popustiti, a) pův. laxare, remiltěre (arcum);

b) p. něčeho komu ceděre, conceděre alout
algd, majetnost ceďěre alcu? possesstone
n. deceděre de possesstone; mnoho svých
práv komu p. multa alcu? ceděre de jure
840; já tomu nepopustím perseverabo in
re; ©)intr. remittěre (dolor, ventus, frigus);
levari (morbus).

popuzovati, v. „popuditi.“
porada, deliberatio, consultalio; consiltum ;
„+V p. vzíti něco deliberare algd n. de re.
poraditi, komu suaděre, consilium dare aleut,
— auclorem esse alcut (k čemu alcs rei); p.

se s kým consilium capěre una cum algo,
consilium inire cum algo; algm in const
hum vocare, consultare cum algo, o čem
deliberare cum 'algo algd o. de re alga;
ost. v. „raditi.“

poradovati se, aliguamdiu gauďdiofrui.
poranění, vulneratio ; — rána vulnus,
poraniti, koho vulnerare, vulnere afficěre algm,

alcui vulnus inferre; na mnoha místech
koho p. mulťavulnera aleut inferre; těžce

vlastním po

p. grave vulnus alcui inferre n. infigěre; |
smrtedlně býti p. mortiferum vulnua acei
pěre; poraněn vulneratus, saucius.

poraziti, porážeti, ——povaliti ever(ěre, sudver
těre algd; prosterněre, dejicěre, ad terram
affligěre, projicěre, supplantare algm; po
rážeti se s kým luctart cum algo ; tudíž
zvl. a) stromy porážeti, k stavbě materiam
caeděre, materiari, k paliva lignari, vůbec
caeděre, succiděre arborem n. arborea; do
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bytek p. jugulare, caeděre (boves); b) ne
přítele p. vincčre, superare, důr. funděre,
clade afficěre hostem, cladem hosti inferre;
všechno před sebou p. omnia caede im
plěre; tp. — důvody něčí vyvrátiti refel
lěre, confutare algm, algd; redargučre
algd; býti poražen, též jacére,

porážka, a) p. ve válce, vůbec clades, stra
ges, caedes, =—porubání čnlernecio; Gone
Štěsti calamitas;-. mírněji (kde Římané o
vlastních porážkách 8+ zmiňují) adversum
proelium, adversa pugna; incommodum,
detrimentum; p. utrpěti, vzíti cladem acci
pěre, superari, vinci, úplnou aď interne
včonem caedi, veňkou ingentem cladem
accipěre, ingenti clade prosterni; kdyby
chom p. vzali s? adversů pugna evenorit;

ab) tp. p. při acházení se oč repulsa; p.
vzíti repulsam ferre; c) ——jatka, v. toto.

poroba, servitus, jugum n. condilio servilutis;
v p. býti tn servilio esse; serviťutempati
(n. servěre); v p. upadnouti č servitučem
delabi, v p. ověsti dn servitutem redigěre;
dáti se v p. komu se dare in servitutém
alcut.

porobek, servus; býti p. servitulem servire;
v. předch.

porobiti, koho subigěre, perdomare algm ; —
podrobiti, v. toto.

porobný, servilis.
porod, partus; ku p. pracovati parturire;

e partu laborare.
poroditi, partum eděre, koho parčre algm.
porokovati, s kým o čem (a!'iguod tempus)

collogu de re algá cum algo n, inter se.
porostlina, fruticetum, virgultum.
porostlý, vestitus, obsilus, tectus algč re; pole

křovím p. jest ager virgultis obsilus, tectus
est.

porota, ——porotci Judices jurati; 7—soud,
vyšetřování guaestio; stálé p. guaestiones
perpetuae.

porotce, -tník, judďexJuratus.
poroučeti, poručiti, komu co n. aby... a)

pův. tmperare alcu: algd n. ut 8 konj.;
Jubere 8 akk. ainf.; demandare, mandare,
praecipěre alcui algd; písemným ohláše
ním p. něco edicěre elgd; p. nad něčím
praecesse n. praefectum esse alcui; (neob
mezeně) aď arbitrčum n. ad libidinem agěre
D. constitučre algd; nechati koho p. nad
čím ales arbilrio permittěre algd; p. nad
kým statučre de algo 3. in aigm; nechati
si od koho p. parěre alcut; nemá mi co
p. nullum 6 est in me imperium; b) —
odkázati komu co lestamento legaré alcut
algd; celé jmění p. komu algm heredem
ex asse institučre; nic nep. komu exc/u
děre algm ab hereditate; c) — žádati
velle; poroučíš něco ? num guid vis? jak
poroučíš uť jubdes, ut tidi videtur; d) —k
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doporučiti, schváliti commendare, ost. v,
tato; e) ——svěřiti committěre; p. koho
ochraně něčí n. v ochranu komu traděre,
committěre alcui algm, salutem ales com
mittěre alcui; oBt. v. „Bvěřiti“; 2) p. se
komu juběre algm valěre, ——odcházeti
ab?re.

porouchati, něco laeděre, violare algd ; lodě
porouchané naves guassae n. guassatae.

porovnání, 1) ——přirovnání comparatio, col
latio, contentio ; p. učiniti, v. „porovnati“
a); u p. 8 něčím pro, prae s abl., neb
ad s akk. neb větou s? (hoc) cum (illo)
comparaveris (na př., u p. 8 počtem ne
přátel Labienus co do množství slabším
byl pro hostium numero n. si hostium nu
merum cum nosíro comparaveris, Lab. mi
nus multitudine militum valebat; blažený
u p. 8 námi prae nobis beatus; jest muž
řádný, avšak nic u p. s Persiem, vir bo
nus, sed niul ad Ferstum); 2) — udo
bření reconciliatio ; reditus in gratiam; —
narovnání pacíio, conventum, p. učiniti

„ Dacisci; V. „porovnati,“
porovnatelný, comparabilis.
porovnati, v. „porovnávati.“
porovnávatel, z—prostředník, smírce arbiter.
porovnávati, porovnati, a) p. něco 8 něčím

comparare, conferre algd cum alga re, res
inter se; b) — narovnati při componěre
-litem; c) p. koho tn.gratiam reconciliare
homtnes; 2) p. 8e pacisci, pacthtonem fa
cěre; transigěre cum algo

porozprávěti, v. „porokovati.“
porozumění, opiš slovesem.
porozuměti, něčemu a) — dobře slyšei au

ribus percipěre, exaudire algd ; b) — po
chopiti intelligěre algm; c) I— seznati ant
madvertěre, percipěre; porozuměl jsem z
řeči jebo ex verbis ejus cognovi . v.
též „srozuměti, seznati“ a p.

porozumitelný, v. „Srozumitelný.“
porta, limbus, u oděvu Římského clavus.
portýr, v. „vrátný.“
porubání; oceidio, internecto.
porubati, occidione occiděre, trucidare, ad

internecionem caeděre; oblruncare.
poručenee, citens; — nezletilý pupillus
poručení, a) -— rozkaz zmperium, jussum

(obyč. pl. Jussa); ——rozkaz úřední edic
tum, decrelum, mandatum ; z p. jussu alcs
(meo, čuoatd.); mimo p. znjussu ales (meo) ;
p. vyšlo, abychom atd. Jussz sumus (na
př. arma abjicěre) 3 p. učiniti, udělati, vy
dati mandare; p. míti juberi algd facčre;
p. vykonati, vyříditi mandala alcs exse
gui; b) — cdkázáví, v. toto.

poručenství, lutela.
poručiti, V. „poroučeti.“
poručník, čutor; ustanoviti koho p. čutorem

institučre algm.

porouchati — pořádati.

porušení, corruplio, depravutio; 7—poruše
nost corruptela, pravitas; bez p. integer,
sospes; p. vzíti, bráti corrumpt; pessum
dart, (o mrtvole) putrescčěre; obavl. pora
šení penězy largitio; p. závěti, opíše se,
na př. ztoho povstává p. závěti hinc falsa
testamenta nascuntur.

porušitel, corruptor, perditor; p. závěti sub
jector testamenti; testamentarius.

porušiti, a) -— pokaziti corrumpěre, depra
vare; subvertěre (na př. mores patrios),
úplně p. perděre algd, — zneuctíti pro
fanare (locum), vůbec polluěre, wiolare
algd (na př. dignitatem a p.); b) — zfal
šovati corrumpěre, interpolare (testamen
tum), adulterare (naturam, numos); c) p.
koho (dary, penězi) corrumpěre, expu
gnare algm pecuntia; p. koho, aby..
pecusta impellčre algm, uť etc.; d) — na
kaziti inficčre algm n. algd algá re.

porůzniti, sejungěre, secerněre, disjungěre
algd; p. se seceděre, disceděre; ——pohod
nouti se, v. toto.

porůzný, dispersus, rarus; adv. porůzně, -no,
-nu passtm; compluribus locis; neb ad).
rarus, na př. stromy stojí p. rarae sunt
arbores ; p. sa objevovali rarit apparebant.

porvati, něco arripěre algd; p. se s kým
rixari cum algo; porvali se res venit ad
manus

pořád, I) co subst. ordo, sertes; — řád, spů
sob ritus, ordo; pořádem čeho rilu, v.
„řád“, zz dle pořádku orďine, ex ordine;
zvl. pořád práva juris norma, jus, leges;
pořádem práva proti komu jíti lege agčre
cum algo, legibus expertri cum algo; mimo
obyčej a p. práva contra jus fasgue; tu
díž: na p. a) — po pořádku ordine; b)

vesměs, bez rozdílu deinceps, promis
cue n. se opíše: vstupující byli na p.
zatýkáni uť guisgue intravil, comprehen
sus est; o) 7—na vždy n perpetuum; II)
pořád, -e, co adv. a) 2—po řadě ordine,
ex ordine, per ordinem ; v desíti p. běží
cích letech annos decem continuos; do
dvou nedělí p. zběhlých čníra dies guat
tuordecim ; ve třech těchto p. kapitolách
(in) htsce detnceps tribus capitibus; b) —
neustále asstdue; 7—ustavičně (o činu)
usgue; — vždycky semper, = jedním ta
hem perpetuo; — nepřetržitě continenter;
a tak p. el sic porro; nějakoa věc p. či
niti continuare algd (na př. p. mluviti
verba conlinuare, p. panovati řegnum con
tinuare), neb také non desislěre s inf. (na
př. pořád prosili nom desistěre precari,
žalovati gueri atd.); jindy postačí adj.
freguens, assiduus (na př., p. kdesi býti
freguentem n. asstiduum esse algo loco).

pořádání, ordinatio, dispositio.

——--—

| pořádati, něco ordinare, disponěre, dirigěre,
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in ordinem redigěre algd; p. vojsko k
bitvě aciem n. ordines instručre, k pochodu
agmen instručre; vlasy p. crines compo
něre; p. se, — střídati se sibi succeděre.

pořádek, a) ——řada ordo, series; bez p.
-nullo (cerlo) ordine, omisso ordine, incom
poste; po p. ordine, per ordinem, ex or
dine, ordinalim ; jde to po p. servalur
ordo; všichni po p. omnes deinceps; p.
slov structura, collocatio verborum, umělý
p. ornatus; v p. uvésti in ordinem redi
gěre; disponěre, o vojsku: v p. uvésti
milites instručre ; do p. se postaviti in or
dines re; po p. přecházetiordinatim ire;
věc jest V p. res composila, explicata est;
b) — vztahem k činění, chování ordo,
dtsciplina ; dobrý p. modestia, modus; v
p. koho držeti in officio continěre algm;
k p. koho přidržovati severá disciplina
contiměre algm; ©) — cech řemeslnický
tribus ; collegtum.

pořadí, series, ordo; p. domů vicus.
pořádnosť, a) — pořádek ordo; p. rodu ge

nealogia; b) — spořádanosťrerum suarum
gudam moďus et ordo; disciplina milovnosť
p. bonae disciplinae studium; zvl. p. účtů*Justaratio;p.udělatirationemredděre; p.
na někom chtíti rationem ab algo reposeěre.

pořádný, a) o věcech compositus, dispositus ;
(p. bitva pugna Justa, composita) ; — zů
konný Justus, legitimus (na př. matrimo
num) ; — mírný moderatus; p. život fru
galitas, vésti modeste vivěre ; b) o osobách
diligens (p. platitel bonum nomen; p. ho
spodář altentus ad rem (familiarem); —
střídmý frugi, sobrius, temperans ; — do
brý, jaký býti povinen bonus, probus;
p. jezdec eguitandi peritissimus; p. bo
jovník miles fortissimus; adv. a) compo
site, ordine; recte, bene; b) diligenter, ac
curate; frugaliter, temperanter; vere, pla
ne; pořádně přicházeti tn tempore ventre.

pořekadlo, proverbium ; ost. v. „přísloví.“
pořezati, p. 86 vulnerare se (cultro).
poříčí, * čerra, guam amnis permeat.
poříditi, pořizovati, a) p. něco ——vykonati

perficěre, efficěre (multum, nihil), prosbou
impetrare algd ab algo; jen málo p. non
multum n. parum proficčre; nic nepořídiv
n. nepořídivše re infecta, irrito incepto;
zvl. oběti p, sacra facčre; b) p. komu co
— sjednati comparare alcui algdď.

pořídku, adv. v. „řídký.“
pořízení, -ování, a) ——vykonání, opiš slovy

u „poříditi“ vytknutými, na př. po špat
ném n. dobrém p. ré male u. bene gesta;
bez p. re infecta, irrito incepto ; b) — zá
věť, v. toto.

pořizovati, v. „poříditi.“
posada, na ptáky aviartum, na slepice galli

narium,
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posaditi, popázeti, a) pův. poněre, collocare ;
p. koho na koně algm in eguum tmponěre,
na vůz tn currum tollěre algm; podobně
tp. na úřad p. koho praeficčre algm mu
neri; na stolec královský p. koho regem
facčre algm, regním alcui deferre; — u
místiti, dáti poněre; p. koho do vězení
in custodiam dare, in vincula conjicěre

gm; na hlavu p. onďučěre,imponěre, na
ř. galeam capiti, klobouk * peťasum sib?

ad caput aptare; p. strom arborem serěre,
poněre; zahradu stromy p. hortum arbo
vibus conserčre, vrch n. hora stromy po
sázená mons arboribus consiťusn. vestitus;
b) tp. p. koho na koho, proti komu 21
citare, concitare, irritare, accenděre algm
in n. contra algm; 2) p. 8e constděre, re
siděre (na zemi humi, na louce tn prato) ;
p. se na koně eguum conscenděre, in eguum
ascenděre ; p. se za stůl, asi in sella ad
mensam asstděre, (dle římského spůsobu)
accumběre mensae; p. 8e >—sídlo kde o
brati constděré, sedemac domiciltum con

„stituěre n. collocare in loco algo; 3) p. si
hlavu non pati sibi opintonem animo con
ceptam eripi, evelli; perlinacem esse, non
ceděre.

posádka, praesidium; posádkou zanechati
praesidio relingučre cohortes; posádkou
ležeti in praesidio (collocatum) esse; p.
vložiti do města praesidium in urbe collo
care n. urbi imponěre; p. míti praesidio
teneri (silnou firmo).

posavád, adv. adhuc, až p. usgue aď hoc
tempus (hunc diem) ; eham nunc.

posavádní, gut (gualis) adhuc fuit.
posázeti, v. „posaditi.“
posečkati, nač paulisper n. parumper maněre,

s čím == odložiti něco differre algd, do
nec etc.; posečkej mi 8 penézi, asi exspecta
mihi pecuniam; noli mihi pecuniam tmpe
rare.

poseděti, paulisper seděre.
posedlý,furens, furibundus, furiosus.
posekati, les stlvam excžděre, p. louku deme

těre pratum; p. koho sauciare, vulnerare
algm; všechno p. conciděre, trucidare ;
omnia caede implěre.

posel, nuncius; ——kdo listy donáší tadella
rius; rychlý p. hemerodromos; tp. boží p.
fulmen.

poselství, a) — zpráva nunctus; ost. v. „zprá
va“ ; b) — vyřízení rozkazu legatio (býti
v p. legationem gerčre, legatione fungt) —
rozkaz mandotum (p. vyříditi mandalum
efficěre, conficčre); c) tudíž tp. — poslové
legatio, legati; gui misst sunt; přišlo p.
legati venerunt ; v. „vyslanec“ atd.

posestřený, s kým propinguttate cum algo
conjunctus.

poshověti, exspectare, v. „posečkati.“
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poschodi, contignalio, contabulatio ; v. „patro.“
posíci, (louku) demetěre; v. „posekati.“
posila, confirmatio; vires novae n. auclae;

posily komu podati confirmare n. corro
borare algm n. algd; zvl. p. z nových
vojínů záležející novae copiae, supplemen
tum; auxilia; subsidium; obdržel p. sub
sidium ei missum est; p. přibrati majorem
manum arcessěre; novis copůs se firmare.

posilati, v. „poslati.“
posilek, conjfirmatio; pl. posilky auxilia, co

piae auwihares, v. „posila,“
posilí, recreatgo; confirmatio.
posiliti, posilniti, koho čím corroborare, con

firmare, firmare ; reficěre,recreare algm n.
algd algá re; p. se vtres reficčre; recreart
re a!gá.

posílka, missio; ost. v. „zásilka“
positi, conserčre (na př. agrum); tp. ranami

poset vulneribus onustus; nebe hvězdami
poseté coelum stellis distinetum.

poskakovati, saliře ; exsilire,
poskok, ve rčení: na p. býti, státi — poho

tově, v. toto. .
poskytnouti, -ovati, komu co n. čeho dare,

porrigěre, ojferre, praeběre, suppeditare
aleui algd; zásobu obilí komu p. frumenti
copiam alcut facčěré; tajně n. pod rukou
p. komu co clam suggerčre alcui algd;
příklady p. exempla praeběre, haběre;
možnosť n. příležitost k čemu p. komu
copiam n. potestatem ales rei facěre alcui;
obtíže p. difficultates haběre, ajfferre; v.
též „dáti.“

poslanec, legatus; nuncčus; v. „vyslanec“
poslání, miss%0.
poslati, posýlati, měťtěre, něco komu algd

alcu? n. ad algm; list komu p. ůteras
dare n. mittěre ad algm, po někom epi
stolam perferendam traděre alcuž; pomoc
p. auďilium alcut subrmitěre; p. pro koho |
vocare, (a když se dostaví) arcesačre algm ;
p. pro posilu n. o pomoc auďilium petěre,
mitlěre gui auxilium petant.

posled, p. voje agmen novisstmum n. éxtre
mum; na p., K p. postremum, poslremo,
ad postremum, ad ullimum; tentokrát
(nyni) na p. hoc postremum n. ultimum;
často postačí adj. postremus, ullimus; na
př. jim dal na p. peníze 8 postremis pe
cuniam dedit.

posledek, ultimum; ——zbytek religuum; guodď
restat; pl. posledkové posteri.

poslední, o řadě i o místě ultimus, o řadě
proximus, novissimus, postremus (o dvou
posterior); ——ještě zbývající religuus ;
tp. IZ nejzadnější, nejhorší ulíčmus, po
stremus ; © Čase supremus, superior; p.
oddíl vojska agmen novisstmum, v pl. po
slední novisstm: (milites); p. vůle, v. „zá
větí“; p. slova (umírajícího) voz supre

poschodí — posluchačstvo.

ma; p. naděje spes extrema, ullima; p.
list (— předešlý) literae proximae; p. de
set let ann? decem proximi n. superiores;
p. česť prokázati komu Justa solvěrealoui;
p. prostředku se chopiti ad ultimum au
gilum descenděre; ultima auděre, expe
riri; do p. krůpěje krve se brániti rem
ad ultimum discrimen (periculum) dedu
cěre; avl. p. válka a) ta, pokteré válčení
přestalo bellum ullimum; B) — p. z více
po sobě vedených dellum postremum; +)
— válka nedávno vedená bellum novissi
mum; O) — válka posléz vedená bellum
proximum; adv. o řadě postremo, o čase
(aď) ultimum, postremum; proxime; obce,
které p. válku vzdvihly civiťates guae pro
zime bellum fecerant.

posledníkrát, postremum, ultimum.
poslechnouti, v. „poslouchati.“
posléz, -e, adv. a) co kompar. ——později

sertus (o dva dni p. biduo serius); poste
Tiu8; V. „pozdě“ ; b) co superl. 7z napo
sledy poslremo ; postremum, ad exiremum,
ad ulttmum, denigue.

posliniti, poslintati, něco salivě commingčre
algd.

poslouchač, v. „posluchač.“
poslouchati, poslechnouti, poslyšeti, koho, čeho

a) pův. -— naslouchati audďire algm n.
algd; auscultare; aures praeběre n. dare
alcuč; p. koho ce posluchač audrre alom,
(pilně) operam dare alcui; b) — poslušen
býti, vůbec auďire algm, zvl. o povinné
představeným poslušnosti parére, obtem
perare, (mírněji) obedire, morem gerčre
aleu?, (na slovo p. býti) dicto audientem
esse; poslechni! poslyš! audi! mne (mojí
rady) ausculta mihi; měl jsi p. rady přá
telské vellem te auďisse amicisstme mo
nentem; neposlechnouti čeho algd non cu
rare.

posjoupenství, v. „posloupnost“
posloupník, successor.

|posloupnosf, ordo successtonis ; successto; dle
p. ordine successioni8,

posloužiti, posluhovati, komu operam alcui
navare n. Úribučre; ——slažbu prokázati
(bene n; male) merert de algo; p. komu
čím suppeditare alcut algd; p. komu u
stolu mainistrare alcui pocula n. coenam;
p. komu pomocí auxilium ferre alcui; tp.
tím jsi mi neposloužil zd me non juvit,
haec res miht non profuit; to mi poslou
žilo (o léku) hoc mih? levamento fuit,

posluha, mtnisterium ; famulatus,
posluhovač, -ka, v. „sluha“ atd,
posluhovati, v. „posloužiti.“
posluchač, gui audit; audiens, auditor (býti

p. koho audire algm); v pl. též násl.
posluchačstvo,auďitores ; Vigut audiunt; vzhle

dem k kruhu, jejž kolem řečníka a soudců



poslušen — postaviti.

tvoří corona; četné p. freguenlia eorum,
gui nos audiunt.

poslušen, v. „poslušný.“
poslušenství, obedientia, obtemperatio, obse

gutum; o poddaných také officium, ve
rčeních: v p. udržeti koho tn officio con
tiněre algm; Kkp. opět přivésti koho ad
offictum reducčre algm ; p. vypověděti of
Jficium deserčre; paurěre nolle; p. držeti,
zachovávati, v. „poslouchati.“

poslušný, obediens; dicto audiens; p. býti,
V. „poslouchati.“

poslyšeti, v. „poslouchati.“
posměch, ?rristo ; ludďificatio, ludibrium; na

“p. per ludibrium; ludibriů causa; býti na
p. neb k p. irrideri, diludi, komu ab algo;
ludibrio esse alcui; v p. míti něco, z ně
čeho (si) p. tropiti, dělati algd in ludi
brium verlěre, z někoho algm ludibrio

„habere, luděre, illuděre, ludificari algm ;
v p. něco dáti trrisut objicěre algd; v p.
přijíti ludibrio habert, u lidí pro ludibrio
in ora hominum abtre,

posměšník, irrisor, derisor.
posměšný, zrridens, olludens; p. řeči acerbe

dicta, verborum aculei; p. báseň carmen
ad irridendum faclum, vůbec satira.

posměváč, v. „posměšník.“
posměvačný, v. „posměšný.“
posmívání, r7is20, illustio; ludificatio.
posmívati se, komu luděre, luďibrio haběre,

diluděre, riďděre, irriděre algm, čemu trri
děre, deriděre, in ludibrium vertěre algd;
p. se po kom cavillart algm.

pošouditi, posuzovati, něco, čeho judicare,
aestimare algd; judicium facěre de re
alga; p. něco dle čebo judicare, aestimare
alad ex alga re, referre alod ad algd;
lidí dle sebe homines fingěre ex sua na
tura; knihu p. de ibro judicare; to ne
mohu p. id procul est a meo judicio; p.
záměry dle výsledku ex eventu de consilio
existimare; dobrotivě p. něco tn bonam
paurtem accipěre algd (-—na dobrou strán
ku vyložiti) ; zdravě něčeho p. considerate
n. accurale reputare algd ; když vše dobře
posoudiš omnibus rebus cireumspectis, bene
ponderatis; je-li „p.“ == poznati tntelli
gěre, cognoacčre; to lehce posoudíš ?ď fa
cile intelliges; ost. v. „souditi.“

posouzení, dijudicatio, aestimatio ; Z rozsu
dek juďictum.

pospěch, V« „spěch.“
pospěšný, v. „spěšný.“
pospichati, pospišiti, kam properare, festinare,

propere contenděre algo; p. domů domum
pervenire properare, do vlasti in patriam
redire properare, u města maturare ab
urbe proficisct; p. 8 čím accelerare, fesli
nanler agěre algd; napřed p. praecurrčre;
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p. simagis properare, fesiinare; jest třeba
si p. properallopus est; res úpgel.

pospod, adv. čnfra; p. položiti tn čmo po
něre; u sloves obyčejně předslGvcem sub,
subter; p. natříti subterliněre ; p.šíti sub
sučre, p. položiti supponěre.

pospolitost, communitas, societas.
pospolitý, -lný, communis; publicus; p. blaho

salus commun?s n. publica; p. obec res
publica ; adv. communiler ; p. s kým jed
nati causam suam communciare cum algo;
p. válku vésti bellum conjungěre.

pospolu, adv. a) 7—na témž místě una, uno
loco, p. býti unč esse; b) 7— společně
conjunctim, communiter ; všichni p. uni
versi, cuncli, omnes ad unum; O08t.v.
„spolu.“

postačitelný, v. „dostatečný.“
postačiti, saťis esse, sufficěre, suppeditare,

k čemu ad algd; suppetěre alout ret; po
stačuje mi satis habeo; p. komu (vchůzi)
aegualiter ambulare; cursu aeguare algm.

postarati se, oč accurate algd; providěre
(frumentum n. commeatum exercitui) ; sup
peditare, parare, curare alcui algd; do
statečně jsem se postaral satis mih? pro
visum est; postarej se o to, aby . . cura,
uč.. +3 postarám se, aby knihy k tobě
doneseny byly curabo libros ad te perfe
rendos.

postáti, aliguoď tempus a. alguamdiu slare;
conststěre, subsislěre.

podstatný, v. „podstatný.“
postava, ——podoba figura, forma; — vněj

šek species, habitus; statura; malá p. dre
vitas corporis (člověk malé p. homo sta
turae brevis n. humilis); ušlechtilá p.
magna corporis dignitas; přímou p. komu
dáti erigěre algm; býti malé p. sťatura
humili esse, veliké specie corporis ampla
esse; je-li „p.“ — vnější vzezření geslus,
facies; strojiti p. magněfice se inferre;
snáti koho dle p. nosse algm de facie.

postavení, — postav. vání collocatio ; — místo
locus (vojsko naše mělo dobré p. malites
nostri opportuno loco collocati erant); tp.
== stav slatus, locus, conditio ; stupeň
gradus ; dignitas, causa; fortuna; v témž
p. býti in eaďem causa esse; v jakém p.
se nalézám guo loco res meae sinf (sunt)
jakož mi o mém p. svou radost jevíš guodď
mihi de nostro statu gratularts.

postaviti, koho, něco a) pův. slatučre, con
stitučre algm n. algd in loco algo ; p. něco,
také poněre, collocare ; jsem pos'aven ně
kde sum, constiti loco algo, více tp. con
stitutus sum (amplissimo dignitalis gradu);
vojáky do řady p. instručre aciem n. mi
lites, exercitum ; na něčí místo p. syfijíle
tučra (in ales locum); b) — předvestř sV
stěre algm; p. nováčky novos milites n.
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supplementum praestare n. mittěre; vojsko
p. exercitlumcomparare n. scriběre; posta
vili do pole sto tisíc mužů confecerunt
armala millia centum; vojsko p. kázati
milites imperare; svědka p. testem addu
cěre; osobně p. koho praesentem exchiběre
algm; c) v širším smyslu v prosloveních:
na noby koho postaviti a) uzdraviti)
samitalem alcs restitučre ; (B) — z nesnází
vytrhnouti) res ales inclinatas et prope
jacentes restitučre; afflictum algm erigěre;
na proti p. opponěre n. objicére aleui algd;
zrovna p. erigěre; k sobě p. conferre algd
aleut; componěrealgos; p. koho n. co nad
něco (Z více si vážiti) praeferre, praepo
něre algm n. algď alcui; na místě, na
konci p. něco zz k místu přivésti, v.
„místo“ ; na jisto p., v. „jistý“, též expli
care et expedire; d) — udělati perficěre ;
p. za dědice heredem facčre, institučre,
scrtiběre algm; p. koho nad kým, nad čím,
v. „pustanoviti“; muž vysoce postavený v?r
praestans in republica, v pl. též viri prin
cepes; podobně: někde n. v čem postaven
býti esse, sttum n. collocatum esse; v nouzi
postaven býti malis premi, tn miseriis esse,
čnangustiis versari; v nejistotě, v pochyb
nosti p. býti dubitare, dubium esse; to
p- jest na dobré míře, na jiné míře, v.
„míra“ ; p. býti vúřadu, v správě munere
fungi, vfebezpečí in periculo esse, ver
sari; je-li: postaven býti ——zakládati se
niti, contineri re algá; na jisto postaveno
jest constat inter omnes, omnes in eo con
ventunt; e) — vystaviti aedificare, exstru
čre (domum); věž p. (na rychlo) turrim
excitare; dům sbořený zase p. instuurare
domum; 2) p. se consistěre; p. se před
soudce coram judice n. apud judicem
adesse, comparěre, se ststěre; v čele voj
ska se p. ducem n. principem se ojferre,
v čele vlády rerum potiri; p. se komu,
proti komu n. čemu resistěre, obsistěre
alcu; repugnare, adversart alcui; p. 86
proti nepříteli, též znfestis signis contra
hostes consistěre; p. si hlava contumacem
0888.

postel, lectus, lectulus ; do p. jíti cubitum tre,
dormitum se conferre; do p. koho uložiti
collocare algm in lecto; p. připraviti lectum
sterněre, parare; na smrtelné p. v., „smr
telný.“

postěžovati si, anemum levare, komu in aures
ales, guidguid me uriť, exonero; omnes
sollicitudines in algo depono; animum alcut
aperio; p. si u koho nač congueri cum
algo da re.

postihnouti, postihati, koho v čem, na čem,
při čem, čím deprehenděre algm in alga
re, těž in mendacio (ve lži n. lhářem);
smrti býti postižen merte opprimi; p. čeho,

postel — postup.

v. „dosíci“ ; p. něco (rozumem) mentéalad
comprehenděre n. capěre; antmo n. mente
algd complecti; tntelligěre,perspicěre,per
cipěre algd ; p. čeho n. něco na kom vin
dicare sibi algd, — vyžadovati, v. toto;
p. soudem trest na kom juďicto poenas
ab algo persegui.

postiti se, c?bo abstinere.
postlati, něco něčím contegěre, vestire, ster

něre algd algů re. x
postní, den p. dies jejunů. 5
postonávati, 7—lehce stonati leviter aegro

fare; často stonati valetudine minus bona
n. firma uti; morbo diuturno laborare.

postoupení, cessto; — vzdálení se secessio.
postoupiti, postupovati, (napřed) a) pův. pro

gredi, proceděre; 8 vojskem p. exercitum
n. castra promověre; b) tp. vyššího
postavení dosíci aď altiorem dignitatis lo
cum ascenděre (pervenire); p. zpátkem
loco ceděre, pedem referre; p. komu, —
předek dáti ceďděre alcui in alga re; ne
postoupiti komu v čem parem n. non in
fertorem esse algo, aeguare algm re algů;
p. po kom, za kým segui algm, v. „ná
sledovati“ ; p. v čem pergěre facére algď,
persegu? algd, — pokrok činiti proceděre
et progredi (in virčute); ©) p. komu čeho
ceděre, conceděre alcui algd; majetek ko
mu p. ceděre (alcui) possessione, bonis,
města, hradu a p. komu p. urdbemtraděre
alcut; postoupil mu místa cesst! vpat lo
cum; něco svých práv p. paulum de jure
suo ceděre.

poetrádati, čeho a) ——ztratiti amittěre algd,
jacturam facčre ales reč; b) — nemíti vů
bec carére, egěre alga re, zvl. vzhledem
k pocitu při tom nemilému tnďigěre alga
re.

postrach, dérror; timor; na p. dnjictendi ti
moris causa, ad terrorem ceterorum; na p.
jiným někoho co nejpřísněji trestati omnia
exempla cruciatusgue in algm eděre.

postranní, a) pův. a latere, ex obliguo; p.
ulice via; p. dveře *janua, guae ab al
Berolatere est; p. brána porta altera n.
minor; p. cesta frames, semila; tp. p. Čas
tempus subsecivum; p. prace operae subse
ctvae; b) — nepravý vanus, falsus; p.
syn filius non justa uxore natus.

postrašiti, koho terrorem alcui tnjicěre, incu
těre, (mírneji) vnferre; algm in terrorem
conjicčre ; postrašen terrore percussua.

postrčiti, něco protruděre algd.
nostřeh, antmadversto.
postřela, -lenina, vulnus čelo ictum.
postřeliti, koho leviter (telo) vulnerare algm.
postříbřiti, něco argentum illinere alcui rei.
postříci, něco v. „pozorovati.“
postup, úler, profectio; v. těž „postoupení“ ;

tp. p. časový ordo temporum, suceessio;



postupně — potáhnouti.

V p. časův poslero tempore; tempore pro
cedente; temporis progressu n. intervallo;
p. myšlenek sententiarum ordo; cogitatto.

postupně, adv. gradatim; gradibus n. per
gradus.

postupovati, v. „pstoupiti.“
postýskati v. „postěžovati.“
posud, v. „posavad.“
posuněk, gestus; ——šklebení n. ošklíbnuti

se os distortúm, tudíž: délati posuňky
miro modo os distorguěre; scurram agěre.

posuňkář, nugator.
"posunouti, v. „pošinouti.“
pošupný, Úristis, četricus.
posuzovač, -atel, judex; emistimator ; aesti

malor. .
posuzování,aestimatio; ratio judicandi,
posuzovati, v. „posouditi.“
posvátnosť, res sacra n. divina; p. místa,

přísahy a p. religio.
posvátný, sacer; sanctus; p. místo locus sacer,

religiosus; p. obřad ceřtmoma (sacra) 3 p.
den dies festus ac solemnis.

posvěcen, posvěcený, consecratus; dedicatus,
sacer, — netykalný inwolatus (na př."le
gatus); v. „posvětiti.“

posvěcenec, (homo) consecratus.
posvěcení, consecratio; dedicatio; obdržeti p.

consecrari,
posvědčiti, affirmare, confirmare algdď, komu

assentiri alcui n. sententiae alcs; senlen
biam ales probare.

posvětiti, consecrare, (— službě zvláštního
boba určit) deďicare alcut algd; — po
žehnati consécrare, inaugurare; p. pokrmů
* benedtočre; p. na kněžství * in sacerdo
tum numerum recipere sollemní ritu; p. se
čemu, k čemu ťotum se deděre rei aleu.

posvítiti, někomu facem n. lucernam prae
ferre alcui; tp. -— vyplatiti koho čangěre
algm.

posypati, něco čím conspergere,
algd algá ve.

pošepky, pošeptmo, pošepmu, adv. submissa
voce ; submisse; p. mluviti, též sudmitlěre
vocem.

pošeptati, komu co dnsusurrare alcut algd
(in aurem).

pošetilec, (homo) sťultus.
pošetilosť, stulíitta ; = pošetilý čin stulle

factum ; jest to největší p. eo něřil stul
tius est; mněl to za největší p. hoc sum
mae stultiliaé esse putavil.

pošetilý, sťultus; stolidus; p. tlachání nugae,
tnepliae; adv. stulte; stolide.

pošinouti, čím promovere algd; p. hranice
říše své imperii fineš n. impsrtum pro
ferre, propagare; p. se moveri.

pošiti, něco čím dnďucěre algd alga re; p.
střechu casam stramenlis tegěre,

pošívka, tnvolucrum; tegumentum,

aspergěre
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poškleba,-bač, drrisor,
pošklebačný, illudens, contumeliosus,
pošklebek, zrristo, ludificatio; -— úšklebek,

též os distortum.
pošklebovati se, čemu deridere, irridere, lu

dibrio haběre algd.
poškoditi, damnum n. detrimentum inferre,.

ajferre alcut.
poškození, detrimentum ; malum, maleficium.
poškvrna, labes, macula; bez p. ab omni

vilio n. macula vacuus; integer.
poškvrnění, commaculatio, contaminatio.
poškvrniti, maculare, commaculare algd alga

re; maculis aspergěre algd; svatyni p.
sacrilegium facěre; pověst p. famam in
guinare, gloriam maculare (tuřpi morte a
P.); p. se zločiny a p. viťiis se maculare,
polluere; uločinem poškvrněný sceleratus.

pošlapati, conculcare, obterěre algd (pedibus,
též tp. jura obterěre).

pošmouřiti, obscurare; p. se nubibus obďuci;
tp. — hněvivě hleděti tram vultu osten
děre; indignart.

pošmurný, v. „pochmurný.“
pošpiniti, něco tnguinare, confáminare alagd.
pošta, * cursus publicus; 7—vozová p. * ve

hiculum publicum ; ——listonoš cursor n.
tabellarius publicus.

poštěk, latratus.
poštěstílek, fortunae fihus.
poštěstiti se, vůbec v. „zdařiti se“; zvl.

réení: poštěstilo se mi . . . conltigil miht,
uť ete.; bylo by se poštěstilo lsti succes
sissetfraudi,

poštěvač, tmpulsor, instigator, concitator,
poštívati, (na př. psa) čmmittěre (canem in

algm); tp. p. koho na koho tnetfare, in
Jfiammare algm in algm; accenděre algm
contra algm.

pošva, vagina.
pot, suďor; do p. přijiti sudare coepisse: do

p. přivésti sudorem cičre, mověre; p. 86
se mne leje multo sudoremano; v p. tváři
dobývati si čeho multo labore atgue sudore
algd acguivěre.

potáceti se, vacillare, titubare; tp p. se (v
nejistotě a p.) fiuctuare.

potad, v. „potud.“
potah, a) =- spřežení Jugum, jumentam n,

jumenta (orum); b) — povlak involucrum,
legumentum; ©) I— vztah v. toto; d) —
podezření, v. toto.

potáhlý, oblongus.
potahmo, adv. guoď atlinet aď ete,
potáhnouti, -ovati, a) p. něco čím inducére

algd alga re n. alcui ret (na př. štít koží
sculum pelle, pellemscuto); tadíž: neba
ae potahuje coelum ubibus obducitur; b)
p. koho k sobě, na sebe, v. „přivábiti, na
svou stranu přivésti“; p. koho k soudu,
před právo, v. „pohnati“; zvl. p. něco
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nač — obraceti revocare, referre algd ad
rem alguam, na sebe algd sibt dictum pu
tare; 2) p. se nač =- žádati si čeho con
cupiscěre algd ; IZ právo sobě k čemu
dělati vinďicare rem ad se; postulare algd
(na trůn se p. regnum sibi vinďicare);
právem n. právně p. senač jure suo algd
ab algo postulare, sibi vindicara.

potají, v. „podtají.“
potakač, assentalor, assensor.
potakati, affirmare, confirmare algd, komu

v čem assenliri sententiae alcs; ad 8en
tentiam alcs acceděre.

potakavý, ajens, affirmans, -— povolný on
dulgens ; in obsegutum promptus.

potápěč, 7—nořec urtnator.
potaz, consultatio; p. bráti, v. praditi se“;

V p. vjíti, sestoupiti se consilium intre, in
consilium tre, consiltari; v. též násl.

potázati se, regučrěre, percontari, koho nač
algd ex algo, p se sněkým o něco algm
in consiltum adhibere; tp. p. se s dobrou
bene stbi consulěre.

potěcha, solatium ; bez p. omni spe destitu
lus; p. v stáří solatium n. consolaho se
nectutis, ve veliké bolesti dolorts maďtmi,
v mém nynějším stavu Jfortunae praesen
tis; p. komu dáti, v. „potěšiti.“

potěšení, 7m útěcha solattum; IZ vyražení
delectatio, gaudium, voluptas ; 8 p. — rád
libens, co adv, libenter, důr. libentisstme ;
pro p., Kp. delectationis n. voluptatis, anim?
causa; p. míti z čeho, v čem delectari
re alga; voluptatem capěre n. percipěre,
voluptate affict ex re alga; p. komu při
nésti laetitiam alcui ajferre, gaudio n. lae
tibna algm afficěre; s p. připomínati si
čeho ales rei recordatione frui.

potěšitel, consolator; -kyně consolatrir.
potěšitelný, zz mohoucí potěšen býti conso

labilis; Z mohoucí potěšiti solaťit plenus;
ad consolandum aptus; laelus, gratus, ju
cundus; p. psaní literae consolatortiae; p.
slovo solatium.

potěšiti, koho consolaárt, solatio levare algm ;
solatium ajferre alcut; p. se gaudio n. lae- |
tina affici; laetitiam percipěre ex algá
re; iim Se p., že atd. 60 solatio uťi, guod
ete.; nedati se potěšiti solalio non levart.

potírati, v. „potříti.“
potiti se, sudare, sudorem emittere; p.se krví

sanguinem sudare; strachem se p. metu
maděre.

potíž, labor; nedostatek znopia.
potižiti, něco gravare, onerare algdalgá re
potkan, mus.
potkání, occursus; p. se v poli — bitva proe

bum.
potkati, potkávati, koho occurrěre, obviam n.

obvium venire n. esse n. fieri alcui; algm
obvium haběre, náhodou čndicěre alcui n.

potají — potopiti.

in algm, offenděre algm; tp. — napadnouti
acciděre, caděre, evenire alcut; neštěstí
mne potkalo res adversa mihi aceidit; ono
neštěstí potkalo mnohé adďmultos perli
nutt illa calamitas; když nás štěstí potká
s1 nobis fortuna adďriserit; p. se s kým
obviam Jfieri alcui; obzvl. p. se s nepří
telem zn hostem inciděre n. incurrěre, —
polem n. mečem se p. congredi n. conjli
gěre; proelio n, acie contenděre cum algo;
certamen inire cum algo; p. 8 čím — do
síci, nabýti čeho, v. tato; nepotkal jsem
se za to 8 žádnou od tebe vděčností pro
his rebus nulla mil abs te relata est gra
ba.

potlačiti, vůbec oppriměre algm n. algd; com
prýměre, repriměre, suppriměre (iracundi
am, tram, impelum); vzpouru p. seděti
onem sedare, lenire, compriměre, exstin
gučre.

potlesk, plausus.
potlouci, koho vulnerare algm, nepřátele vin

cěre, superure hostes; p. se vulnerari; po
tloukli se se dnvicem verberaverunt; zvl.
kroupy potloukly n. obyč. intr.: potlouklo
* grandines segetes conculcaveruní.

potloukati se, vagar?.
potlučení n. potlučenina, vulneratio; p. obilí

calamitas.
potlukač, (homo) vagus, vagans; zvl. pl. po

tlukači, (o vojínech opozdivších 8e) mora
tores; novisstmi.

potměšilec, homo subdolus, occullus n. tectus,
potměšilosť, anvnus subdolus.
potměšilý, sudbďolus; occultus, lectus.
potnice, suďatorium.
potok, rivus; p. přívalný čorrenas.
potom, adv. postea, post; deinde, tum; hoc

facto; nedlouho p. non multo post; paulo
post; na p. n posterum ; někdy p. ali
guando; p. přijiti, v. „následovati.“

potomek, sťirps, progenies (ales); natus, pro
gnatus algo; fiitus, filia; pl. potomci, a)
— děti liberi, stirps, progenies; nezane
chal potomků sine liberis decessit ; liberos
non religuit; b) — další nástupcové po
steri.

potomný, -ni, posterior, tnseguens; gui postea
fuiť n. futurus est; stranu p. času de re
hguo tempore; na p. čas tn posterum; p.
bolest mala guae ex re alga redundant.

potomstvo, posteritas; posteri; homines gui
futuri sunt.

potopa, 7— povodeň, v. toto; zvl. p. světa
* inundalo propter scelera hominum in
terras immissa; p. moře diluvium.

potopení, p. lodí naufragium.
potopiti, mergěre, demergěre, submergěre algm

n. algd; loď p. navem depriměre, demer
gěre; podobně: krajinu p. tnundare; p.
se mergi, demergi; potápěti se, v. „nořiti,“



potoužiti — potud.

potoužiti, komu co m. čeho congueri cum
algo (de misertis suis).

potratiti, amattěre, v. „ztratiti.“
potrava, alitmentum, victus ; cibus, pro doby

tek pabulum, v. „píce“ ; mletá p. moliťa
cibarta; zvl. p. pro vojsko commeatlus;
res frumentaria, frumentum; potravou zá
sobiti, zaopatřiti frumentum n. commeatum
exercitut providěre; nonze 0 p. dfficultas
rei frumentariae.

potravárna, cella penarta.
potraviny, alimenta.
potravní, -ik, subst. v městě praefectus an

nonae; u vojska praefectus rei frumenla
riae.

potravný, ad alendum aptus.
potrestání, + punitio; vyžádati koho ku p.

in poenam deposcěre algm; ost. opiš slo
vesem n. v. „trest.“

potrestati, koho puntre algm; poenas ab algo
petěre, repetěre, expetěre; poená algm af
Jicčěre; animadvertěre in algm, za n. pro
něco, z čeho ob algd; nepotrestati koho,
též impumilum dimitlěre algm, non ant
madvertěre in algm; ost. v. „trestati.“

potřhlý, mente caplus; temerartus.
potrhnouti, čím loco suo mověre algd.
po'rojný, triplex (acies); triparlitus; adv.

tripartito (dividěre rozděliti).
potrvati, v. „trvati.“
potřásati, čím guassare, concutěre algd; agt

tare, jactare algd, p. sebou ae concutěre;
blavou p. capuť concutěre.

potřeba, a) — potřebováví desiderium, důr.
necessilas, ——užívání usus; bes p. n. přes
p. praeter necessitatem, praeler rem; sine
necessttate, nulla vi cogente; lemere; p.
toho káže opus n. necesse est; v této ná
hlé p. hoc in tempore; když p. nastává
guum usus est; čeho p. zařídí guae (ad
eam rem k tomu) usui síní, tmperat; ke
každodenní p. ad usum guotidianum; při
šla-li by p. st usus ventat; uznati čeho
p. algd faciendum putare; nuzná n. pilná
p. necessttas; « nevyhnutelné p. necesst
tate coactus, adv. necessario; přísl. nuzná
p. práva lomí necessitas ultimum ac ma
ximum čelum est; čas potřeby necesstlas;
V Čas p. st opus fuertt, si ita necessitas
tulerit; pro čas p. ad subitos casus; obe
cná, zemská p. necessitas publica, Uúsšus
publicus; avl.: s potřebu ——dosti guan
tum satis est; míti s p. habere guae ad
vilam sustentandam n. ad vitae usum per
tinent ; b) — řízení negotium; officium ;
jíti po svých potřebách negotia sua obire;
c) — potřebná věc res necessaria, zvl.
pl. potřeby — nábytek supellex; vasa;
utenstlia ; p. vojáka sarcinae; p. tělesné,
v. „tělesný“ ; zvl. d) potřeba, potřebí, za
p. jest (mi) n. p. mám čeho opus (mtht)
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est algd n. alga re n. facěre alad, důr.
necesse est facěre olgd n. ut algd fiat n.
akk. s inf. (rákon dáti jest p, ale nikoli
nevyhnutelná legem ferri opus est, necesse
non est), těž usus est (když jest p. guum
est Uusus); cítím p čeho, postrádám
egeo, indigeo alga re; = sluší se oportet
s konj. n. s akk, a inf.; — mám, musím
něco učiniti, vytkne se gerund. n. zvl. v
záporu rčením est guod n. cur; v. (jest)
péči míti o zdraví habenda est ratio vale
čudinis; jest p. zcela jinak válku vésti
longe alia ratione bellum est gerendum ;
není p. spěchati non est guod festineas,
festinandum non est; není p. se báti non
est guod timeasn. nil habes guodtimeas,
non est cur timeas; někdy stává v téže
příčině gen.: k tomu není umění p. :d
nullius artis est; k abstraktnímu přemý
šlování p. velikého ducha magni est in
genit sevocare mentem a sensibus,

potřebí, v. předch.
potřebnosť, necessttas ; ost. v. „potřeba.“
potřebný, a) pass. = čeho se potřebvje ne

cessarius; — užitečný ufilis; b) akt. —
chudý znops, egenus, pauper; p. býti, v.
násl,

potřebovati, čeho a) o skutečné potřebě egčre
re algá (zřídka rei ales); opus est měihi
re algá n. res alga; nepotřebovati čeho
re algá carére posse; b) — vyžadovati
čeho régutrěre (sapientiam) ; c) — užívati
uli re alga, adhiběre algd, k čemu ad
algd; peněz p. k čemu pecuniam in re
algá insuměren. conferre ad algd; taktéž:
p. se adhiberi; ost. v. „potřebí.“

potřepati, komu na př. na ramena * ales hu
merum leniter percutěre.

potřeštěnec, homo temerarius; mente captua.
potřeštěný, čemerartfus; mente captus.
potřeštiti, kobo animum alcs perturbare;

mentem exturbare alcui; p. se mente capi
n. ahenari.

potřísniti, adspergěre, inspergěre alcui algd
n. algm re alga.

potřiti, něco čím obliněre, circumliněre algd
algá re; — uničiti caeděre, trucidare, 00
ciděre algm ; nepřátele p. hostes ad inter
necionem delěre n. caeděre; tp. affiigěre
(dignitatem a p.).

potůček, r?vulus.
potud, až p. adv. a) o prostoru huc, ad hunc

locum; ad hanc rem; b) o čase a) o mi
nulosti, ve větách záporných nondum (ne
měl p. dítek nonďdum ullos suscepit fihos
ex uxore, též nullosdum . ..); B) o pří
tomnosti = posud adhuc, usgue hoc tem
pus (hunc diem) ; potud — pokud(ž) tam
diu donec n. dum; tamdiu — guamdiu;
ealtenus — agualenus; v. „pokud“ :; c) o

——
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spůsobu ita (odpočiti od čeho p., že.. «
ita receděre a re alga, uť ete.).

potuchlý, humidus; humore corruplus; tp. —
tajný obscurus; occultus,

potulka, (věž dřevěná k dobývání měst, ke
zděm přičiňovaná) furris (ambulatoria).

potulný, vagus; vagans; pl. potulnici (o vo
jinech) palači.

potulovati se, vagari; oberrare; o vojínech
porůznu chodících palari.

potupa, contemptio, contemptus; despicientia,
despectus (p. hoden conlemnendus, con
temptu dignus); ——hana, hanba contume
la; — úštipky luďibrium; všehospůsobu
p. omnes ignominiae; p. uvésti na koho
tgnomimam alcui injungěre; v p. býti con
lemptui esse, contemní, dešpici; v p. při
jíti Zn conlemptum ventre ; jest nám na p.
est nobis dedecořti, též est dedecus nostrum.

potupce, -ec, contemptor.
potupiti, koho == pohrdnoati contemněre,

sperněre algm ; — pohaniti infamiam, igno
mimam alcui inferre n. injungěre.

potupný, a) == potupy hodný contemnendďus,
contemptu dignus, abjectus; b) == s potu
pou a hanbou spojený ignomimosu8;pro
brosus ; contumeliosus; foedus (fuga, mors);
turpis; p. spis libellus famosus.; p. život
vita turpis, p. smrť mors indigna n. foeda;
p. slovo maleďictum, o. slova maleďicta,
convicia; contumeliaeverborum; p. jmenem
označiti, v. „označiti“ ; adv. abjecte; čur
piter, cum ignomima; foede (pertre).

potutelník. Řomo subďolus, oceullus, tectus.
potutelnosť, antmus subdolus; astutia.
potutelný, suddolus; asťutus; oceultus, tectus.
potvora, == podoba ohbyzdná deformitas; —

věc zpotvořilá, neobyčejná monstrum, pro
digtum, portentum ; 7— člověk hroznosti
neobyčejné monstrum hominis, telra et im
manis bellua; portentum.

potvornosťt,deformilas, tmmanitas.
potvorný, deformis; immanis, monstruosus,

teler.
potvořiti, něco deformare, depravare algd.
potvrditi, tp. a) — pravdu ujistiti Jirmare,

affirmare, confirmare algd, ales ret aucto
rem esse; comprabare algd, přísahou Ju
rejurando (interposito) algd firmare; P)
= platným učiniti sancire (legem,pactum)
ratum facčěren. esse juběre; volbu augura
p. (o lidu) augurem aancire.

potvrzeni, confirmatio.
potykač, pugnator.
potýkati se, s kým (co bitec) luctari cum

algo, (polem) pugnare, dimicare, confligěre
cum algo; slovy a p. (verbis) certare, con
tenděre cum algo de ve algá,

potykavý, pugnandi cupiďus.
poučení,nsťitutio; praecepta (orum); Z vý

klad exwplicatio;Z upozornění admonilio;

potuchlý — poustevnický.

— rada consilium; p. něčího nepotřebo
vati ales praecepta non desiderare; činím
to k tvému p. id facio, ut te doceam; do
stalo se mu p. admonitus est, edoctus est;
nedostane-li se (čemu) p. nást doctrina
accedat.

poučenlivý, v. „poučný.“
poučiti, -ovati, koho docěre algm, praecipěre

alcui, důkladně edocčérealgm, o čem algd
n. de re algá; p. se dtscčre, addiscčre, o
čem algd; dáti se p. monenlem audire, o
čem edocer? algd, od koho cognoscčre de
ře algá ex algo, — napraviti se monenlt
alcut obtemperare.

poučný, ——poučující tďoneus ad docendum,
ad discendum utilis; salutaris; ——pro
spěšný, v. toto.

pouhý, a) — nemícbaný merus, purus, p.
víno vinum merum; b) tp. — prostý pu
rU8, simplex, integer; p. pravda simplex
veritas; to jest p. pravda hoc verissimum
est, p. lež haec mera mendacia sunt; p.
malichernosti merae nugae; p. jméno no
men nudum; často dostačí pron. dpse; na
př. již pouhým jmenem tpso nomine (na
př. čerrmt hostem) ; voce ipsa; již pouhý
pobled aspectus ipse, p. strachem čpso
terrore; již pouhým množstvím ipsa mul
titudine; již jen p. naděje psa tantum
spe8s; adv. pouze solum, modo, tantum
modo; neb adj. solus; na př. pouze Ří
mané nedali se na úiěk soli Romani non
terga dederunt; jindy nonnisi neb non.
nisi, mist . non; umění pouze od u
nělce posouzeno býti může ars intellig?
msi ab artifice non potest; bojí se p.svěd
ků a soudců nčh?l timet nisi testem et ju
dicem; míti p. dvě legie aď duas legiones
redire.

poúkaz, v. „poukázka.“
poukázati, komu nač demonstrare, ostenděre

alcut algd; p. k čemu (rozkazem a p.)moněre.algd(eďictoete.),v.„ těž„ukázati,
věštiti“ a p.; p. komu co — v moon. v
majetek dáti assignare, attribučre aleut
algd (agros, munus, eam partem muri de
fendendam), zvl. peníze pecuniam alcut
attribučre, juběre numos alcui solvi ab algo,
písemně perseriběre alcui pecuniam; p.
koho na koho allegare algm ad algm,
kam dimiltěre algm algo; je-li: p. — po
učiti meliora docěre, moněre algm.

poukázka, asstgnalo, altributio; p. písemná
persoroptio; vydám peníze k tvé p. pecu
ntamcurabo oui jusseris.

poupě, caly«.
pousmáti se, sudriděre,
poustevnický, solitarius (vita); adv. more et

ratione homints solitariů ; p. žíti in solitu
dine vivěre; vitam solitartus ago.



poustevník — pověra.

poustevník, homo solitarius; + eremita; žiji
jako p. vitam solitarius ago.

poustka, poustevna, secessus; solitudo.
poušť, ——krajina pustá regio deserta, loca

deserta; locus vastus et incultus; solhtudo;
abst. co stav = pustota vaslitas; v p.
obrátit devastare.

pouť, tler, via; zvl. — nábožná cesta * pe
regrinatio sacra; jíti na p., V. „putovati.“

poutati, koho vinežre, devincire algm; tp. =
vábiti, zajímati capěre, teněre, retinére
algm, čím algá re, na sebe algm sibi ad
jungěre; úslužnostmi p. koho algm offictis
obstringěre; p. srdce k čemu wnice com
plecti alad.

poutní, -ický, místo p. * locus aď guem pe
regrinationes religionis causa suscipiunltur.

poutník, vůbec ——cestující viator, peregri
nator; zvl. v křesť. smyslu: * gut loca
sacra obtí,

pouto, vůbec vincučum; zvl, p. na nohy com
pes, na ruce manica; ——řetěz catena ;
pouta komu dáti, v p. koho ukovati, do
p. koho dáti čin vincula algm conjicěre,
vincula alcut snjicěre; dáti koho do p. u
kovati algm vinculis mandare, in vincula
mitěre; v p. (sevřen) před soudem se há
jiti ex vinculis causam dicěre; uvolniti p.
laxare compedes, manicas u. vincula,

pouzdro, theca.
pouze, adv. v. „jen.“
použiti, použivati, čeho uť? alga re; in rem

suam convertěre algd; času dobře p. čem
pus n. horas non perděre; p. příležitosti
uli occastone, occasiont non deesse; tempus
ret gerendae non dtmittěre, nepoužiti 00
castonem dimiltěre n. praetermitěre, ocea
siont deesse; chyby chytře p. errorem in
consihum vertěre; p. čeho k čemu con
ferre algd ad n. tn algd, convertěre algd
ad algd; impenděre algd in n. ad algd;
času p. k čemu čempus consuměre n. col
locare in alga re, otium conferre ad algd;
času dobře k čemu p. čempus bene locare

„n. collocare in alga re.
povaha, 4) ——vlastnosť, vůbec natura, zvl.

o osobě natura, ingentum, indoles, o věci
natura, vis; — zvláštnost proprietas; p.
mysli animus, ingentum ; přirozená p. na
tura, ingenum; dle p. natura; té p. jest
lakomství est hoc proprtum avaritiae . .;
zvl. p. člověka morés, ingenium ac mores,
natura; jemná a vzdělaná p. humanitas,
pevná p. gravilas, muž pevné p. homo
constans, gravis; (to) jest p. něčí n. vy
značuje p. něčí (iď) proprium est ales n.
pouze est ales; jest to p. lidskou hominis
u. humanum esť, Rímana Romanum est;
byla to p. Římanů fuit hoc proprtum po
puli Romani (na př. longe a domo bel
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lare) ; té p. dalis, ejusmoďi, is; b) — roz
vaha, v. toto.

povahopie, deseriplio morum n. ingenti alca,
poval, ve rčení: povalem padati ali: super

alos ocožďunt.
"povaliti,koho prosterněre algm ; v. „poraziti.“
povalovač, homo desidiae deďditus.
povalovati se, desidem esse; languori et de

sidiae se dare.
povážená, ve rčeLi: věc jest na pováženou

res est in angusto, důr. = nejvýše na p.
res est in summo diserimine; to jest na
p. periculosum est; res habet dubitationem.

povážení, consideratio, cogitatio, deliberatio;
podle p. svého suo judicio; dle mého p.
guantum eguidem video; to je k p. pert
culosum est; res est in angusto. (a

povážiti, považovati, a) p. čeho.-— rozvážiti
deliberare, perpenděre, ponderare, const
derare, (cum amimo) reputare algd; vše
dobře pováživ omnibus rebus circumapects,
bene ponderatis; ost. v. „rozvážiti“ ; b)
p. (se) čeho, ——odvážiti se, v. toto; c)
považovati čeho n. koho zač, v. „poklá
dati“ i); „míti“ I) 1) e).

povážlivosť, consideratio.
povážlivý, a) — opatrný constderatus, pru

dens, circumspectus ; adv. considerate, caute ;
b) — k povážení dubtus, ancepa, gravis,
periculosus; p. stav res duhiae; diserimen ;
jest povážlivo periculosum est; věc jest p.
res est in angusto; adv. dubitamter; po
vážlivě se roznemoci graviter aegrotare
coepisse, gravi morbo ajffici, corripi.

povážný, v. předch.
považovati, v. „povážiti.“
povděčiti se, komu morem gerěre alcui.
povděčen, povděčný, v. „vděčný“ ; zvl. v ú

sloví: p. jsem tomu Roc mtiht gratum est,
Žejsi přišel gratus n. exoptatus miht venisti.

povědíti, povídati, v. „praviti“ a „vypravo
vati.“

povědom, -ý, a) pass. známý notus, co
gmtus; vůbec p. vulgatus, pervulgatus,
tritus; nejsem zde p. nemo me hic novit,
ignotus hic sum; není p. incertum est, non
constat; není mi p. laleť me; to jest mi
dobře p. bene memini illud; b) act. —
znalý, p. čeho gnarus, pertus ret ales;
práva p. juris sctens n. prudens; p. v čem,
v. „sběhblý“; jsem jeho p. bene eum now;
čeho sobě (si) p. comsctus ales rei, býti
sobě čeho p. conscium (sibi) esse ales ret
n. s akk. a inf.; nejsem sobě žádné viny
p. nullius miht culpae conscius sum.

povědomost, cognitio, nunotůs; p. sebe samého
conscientia.

pověký, aeternus, sempilernus, perpeluus.
pověra, superstitio; mnohdy též religio ; po

věrou nadchnout superstitione tmbutus; %p.
se strachovati religiones stbi fingěre,

—
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pověrčivec, -rečnik, homo suspertitiosus.
pověrčivý, -rečný, superstitiosus; superstiti

onibus obnoxius; národ ten jest p. gens
úlla religionibus deďdita est; adv. supersti
Útose.

pověsti se, feliciter provenire n. ceděré; pove
dlo se mi contigit mihi ut ete.; v. „zdařiti
se“; obilí špatně se povedlo frumentum
angustiwusprovénerat,

pověsiti, něco nač suspenděre algd de, a, ex
. algo; tp. p. komu něco na nos mendacits

onerare algm ; imponěčre alcui; p. se na
koho applicare se ad algm; inhaerěre
alcui.

pověsť, a) — co se povídá, vypravování nar
ratio, fadbula; o tom panoje dvojí p. de
hac re duplex memoria prodita est;za
chovala se p. memoriae proditum est; b)
— řeči lidské, a sice vůbec fama, — zvěsť
nezaručená rumor, též auditio (p. lehko
vážná levis auditio); p. jde fama est; p.
roznášeti, roztrousiti famam dissipare, ru
mores spargěre; v p. přijíti tn ore homt
num abire, in sermones hominum venire ;
dle p. uť dtettur, ut fama est; c) — jméno
(dobré u. zlé) fama, existimalio, nomen;
slavná p. gloria, laus; zlá p. infamia,
mala fama, (v obledu politickém též) in
vidia ; v dobré p. býti bene audire; bene
existimatur de algo, bona est de algo exi
stimatio, v Špatné p. male audire, in in
Jfamia n. im invidia esse; v zlou p. uvésti
alcui infamtam aspergěre, mověre, infamem
facěre algm; pro učenosť ve slavné p.
býti doctrinae famá florěre; v p. (dobrou)
přijíti, vjiti, dán býti nomen invenire alga
re, (zlou) infamid aspergi.

pověstný, dobře p. gut in laude est; gui bene
audit; nobilis; ——zlopověstný vnfamis (ob
algd), fomosus; p. býti tnfamem esse, male
audire; p. se státi infamič aspergti.

povětrnosť, tempestas, coelum ; aér.
povětrný, aérius; aetherius; p. ptactvo ačriae

volucres; úkaz p. visum coeleste; tp. —
lehký, nestálý mobilis; vagus; — licbý
conmmenticius; řeči p. a smyšlené ficta et
commenticia; p. zámek somntum; stavěti
si p. zámky somntarej; spes inanes antmo
conc?pěre.

povětroň, lapis gu%coelo deciďit.
povětří, a) ——vzduch ačr, vzhledem k výši

sublime: do p. sublime na př. vystupovati
ferri, afferri; sublimem abire; do p. se
vzněésti, též evolare sursum; v p. sublime;
povětřím letěti per sublime volare; b) —
povětrnosť tempestas, coelum ; zdravé p.
coelum salubre n. bonum, ačr salubris neb
saluber, nezdravé coelum malum, ačr pé
stilens ; atudené p. aěr frigidus; c) —
bouřefulmina et tomirua; tempestas; str

pověrčivec — povolání.

hlo se p. coorta est tempestas cum magno
fragore et tonitribus; d) —Zvichr procella,
ventus přocellosus.

povídač,narrator ; fabulator.
povídačká, narratio, fabula; zvl. = vymy

šlená povídka commentum, fabula ficta ;
— malá povídka nařrratiuncula.

povídati, v. „povědíti.“
povidavý, loguax.
povídka, narralio; res gesta; malá p. narra

ttuncula.
povinen, povinný, a) akt. p. býti komu de

běre alcui, co algd n. debeo algd facěre;
mnoho multum alcut debere; p. jsem po
slechnouti parčre debeo; jak jsem byl p.
ut debui; jsem p. k tomu meum est hoc
facčre, debeo hoc facčre; on jest p. ejus
est n. debet hoc facčre; p. býti komu čím
deběre alcui algd, na př. platem pecuntam
deběre; zaplať, čím jsi p. guod religuum
restat, persolve; p. býti zač gratiam de
běre alcui pro algá re; b) pass. povinný
debitus, guod guis debet; meritus ; p. díky
vzdáti meritam debitamgue gratiam alcui
referre; p. úctu komu prokázati eG, gudď
par est, observantiá colěrealgm ; adv. po
vinně ut debeo, ut par est; officio (defen
děre p. hájiti koho).

povinnosť, a) vůbec offictum; z p., dle p.
secundum fidem et religionem, též ut debeo
atd.; p. rušící perfidus; jest má, tvá atd.
p. meum, tuum, ejus ete. est; také debeo,
debes . . .; na p. zapomenouti ab officto
disceděre, offictum praetermitlěre; p. svou
konali officium servare, praestare, officio
non deesse; mám obojí za p. svou €g0o
utrumgue meum esse puto; mám za svatou
p. nihil antigutus habeo guam uť ete.; jak
velikou p. na sobě mám guanlum offich
sustineam; b) zvl. ——úřad officium, mu
nus, v p. býti esse tn officio, munere
fungi; ost. v. „úřad.“

povinný, v. „povinen.“
povinovati, komu něco, v „povinen.“
poviti, insolvěre (algd algů re).
povlak, čnvolucrum, tegumentum.
povléci, inducčre algd algá re.
povlovný, přelož adv. sensim, paullatim, pe

detentim a vhodným part.: p. úpadek ká
zně labens paullatim disciplina; řeč p.,
též lenitas orationis; adv. sensim, paulla
tim; — krokem gradatim; o znenáblém
vystupování leniter, molliter (collis l. eďdt
fus, m. assurgens).

povodeň, inundatio, eluvio; ře a působí p.
lumen super ripas effunditur, alveum ex
cedit.

povodniti, inundare algd.
povolání,vocalio, invitatio; zvl. 7 stav, úřad

munus, officium, partes; p. své vykoná
vati, p. svému dosti činiti, p. svého pilen



povolati — povyšeneč.

býti munere fungi, munus suum ocurare,
vacare muneri 8u0, partes officii sui im
plěre; svému p. nedostáti deserčre officit
sui parles; za svým p. jíti munus suum
obtre.

povolati, povolávati, a) koho, «) ——přivolati
vocare, advocare algm ad ae; citare, ar
cesačrealgm, (před soud tn Judictum); je-li
jich více convocare; aceire, cogěre; excire,
evocare; nazpět p. revocare, vyhnance in
patriam revocare n. restitučre, de exilio
reducčre; P) kůřadu koho povolati munus
alcui mandare, do rady in constiltum ad
hiběre algm; zvl. b) povolávati za kým
voce algm segui, vysmívavě verbis contu
meliosis algm prosegu?.

povolení, concessto, consensus; volunlas; —
dovolení venia, úřadu auciuritas; 8p. všech
consensu omnium ; 8 p. tvým permissu tuo;
si per te licet; bez p. injussu ales; 8 p.
jeho eo volente; p. dáti k čemu conceděre
algd; v. „povoliti“; za p. žádati veniam
pelěre; petěre ut sibi hceat algd facěre.

povoliti, -ovati. komu co n. v čem a) annu
čre, conoeděre alout algd; dare (na př.
pacem; iter per provinciam); permittěre
alcut algd; facčre n. dare alcut potestatem
alad faciendi; v. „dovoliti“ ; něčí radě p.
consiliis ales uti: úřadně p. decerněrée (se
nat povolil triumf senalus et trtumphum
decrevit); p. k čemu consentire alcui ret
n. ad algd, probare algd ; prosbě, žádosti
p. precibus alcs ceděre, precanti alcui 00
segui; v. též „přivoliti“; mnoho komu p.
indulgěre alcut; b) 7— popustiti larxare,
remittěre algd; intrans. laxari, ceděre (o
lodi, sudu a p. rozstupujících se); p. sobě
stbi indulgěre, genio suo indulgěre, v ně
čem suměre síbí algd. 

povolnosť, ——nepospěch commoditas; — ú
stupnosť facilitas, voluntas; obseguentian.
obsegutum; Z úslužnost officium,

povolný, 7- nektapný commoďus, ——ústupný
jacilis, mollis, indulgens, tn obsegutum
promptus; p. se prokázati facilem se prae
běre alemi; p. býti indulgére, obsegui; p.
zima malis Inems; p. služba officium ; adv.
commode; indulgenter ; molltus.

povoz, vehiculum.
povoznik, auriga, rector eguorum.
povrci, povrhnouti, co, čím projicčre algd;

ost. V. „Oopovihnouti.“
povrhel, -hlec, homo neguisstmus, perditus.
povrch, superficies; obyčejné adj. summus;

p. země summa terra, na p. n summo;
na p. plovati super natare, innatare,

povrchní, a) pův. externus, exter (us); p. vze
zření species; p. svatost ptetas simulata ;
b) — aběžný, tp. lěvis, párum sublilis,
parum diligens, (o osobách i věcech); pa
rum accuratus (o věcech) ; p. učenec žomo
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leviter eruditus; p. spisovatel scriplor le
vis; ani p. vědomostí nemíti ne tmbutum
guidem esse alga re; míti jen p. vědo
mosti primis, uť dicitur, labris gustasse
algd; adv. leviter, parum subtiliter, pa
rum accurate; jea p. znáti co primis, ut
dicitur, labris gustasse algd, leviter imbu
tum esse algá re, poznati leviter attingěre
algd.

povrchnosť, == povrch, v. toto; — sběžnosť
levitas, antmus levis.

povržení, v. „opovržení.“
povstalec, v. „odbojník.“
povstání, a) IZ vstání consurrecíi0; p. z ne

noci, V. „pozdravení (se)“; b) ——vznik
ortus, origo, v. toto; ©) — odboj, v. toto.

povstati, -ávati, a) pův. — vstáti surgěre (na
př. e lecto), je-li jich více consurgěre; se
levare, se attollčre; p. před kým assurgěre
alcui; p. « nemoci ex mordbo assurgěre ;
convalescčre, z mrtvých, v. toto; b) tp.
a) p. z čeho, odkud oriri, existěre, nasct,
gigni ex algá re; B) p. proti komu exsur
gere adversus algm; 7— odpadnouti ab
algo deficčre, tmperium alcs detrectare;
Gallové povstali Galli seditionem mově
runt; v. též „odboj“ ; 4) 7 počíti vůbec
oriri, cooriri, exoriri, existěre; zvl. © po
věsti a p. nascz, o válce a p. moveri, con
Jari, o boji concitari; mnohé škody po
vstávají komu z čeho multa mala redun
dant im n. ad algm; válka povstala bel
lum ortum n. exorlum est n. exarsit; po
dobně: kopec povstává collis nascitur.

povšední, guotidianus ; tp. — obyčejný vul
garts, pervulgatus.

povšechnosť, universttas.
povšechný, universus, generalis; (p. otázka

guaestio generalis); I— všem náležejicí
commun?s; p. blaho (7 blaho všech) salus
communis n. omnium; p. povinnost offi
ctum commune; adv. povšechně generatim ;
communiter; p. platný aď omnes (omnia)
pertinens; není pravdy p. platné nehil est,
guod omnibus verum videatur; zákon p.
platný lex guae ad omnes pertinet, gua
omnes lenentur,

povšimnouti si, čeho oculos in algd conver
těre.

povyk, clamor, důr. ululatus; ——hřimot vů
bec strepitus; tumullus; mnoho p. nadě
lati s čím jactare, venditare algd; p. či
niti, v. násl.

povykovati, ululatum n. clamorem tollěre, —
hřmotiti strepěre, stŘepitum movere, tumul
tuari; turbas facěre.

povyraziti, koho algm n. anmum ales oblec
tare; p. se delectari (čím algč re); V. „vy
raziti.“

povyšenec, komo novus,
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povýšeni, (na úřad), amplificatio honoris;
gradus, hono8; benefictum.

povýšiti, povyšovati, 7- zvýšiti excitare, na
kupením exaggerare algd; tp. p. hlasu
vocem tollčre n. intenděre; p. koho ornare,
augěre algm honore n. dignitate; p. 8e
efřerri,*influri; ceteros prae se contemněre.

povzbuditi, -zovati, koho k čemu hortari, aď
hortart, cohortari, excitare algm aď algd
u. uč faciat algd; p. horlivost něčí alcut
studium onjicěre, útrpnosť něčí, v. toto.

povzbuzení, -ování, hortatio, adhortatio, co
hortatio, důr. permotio, stimulati0; impul
sus; tvým p. le hortatore, adhortatore, im
pulsore.

povzdál, -í, adv. procul; e longinguo.
povzdálný, Vs4,vzdálený.“
povzdech,suspirtum, gemitus; v. též „vzdech.“
povzdechnouti si, v. „vzdechnouti.“
povzdy, adv. v. „vždy.“
povznésti, povznášeti, a) pův. p něco toličre,

attollěre, extollčrealgd; zraku n. očí svých
p. oculos tollěre, ertgěre, k čemu susptcěre
algd; tp. ducha, srdce p. k Bohu * ant
mum convertěre ad cogitahonem Dei; v.
též „pozdvihnouti“ ; b) tp. ——zvelebiti a
p. augěre, ornare (ctvitaltem n. algm na
př. honore, dignmitate); — výše stavěti:
rozum povznáší nás nad zvířata .raltone
bestiis antecellimus; 2) p. se, a) pův. se
tollěre, se ú/o'ěre; b) tp. duševně se p.
animum erigěre; p. 88 k věcem niápo
zemským * animum adgpoelestia tollěre;
p. se (ve své obrazotvornosti, o básnících
a p.) assurgěre, insurgěre, (o řečnícich)
attolli, orationem attollěre; p. fe na vyšší
důstojenství evolare altius.

povznešení, ducha elatio, sublalio anigja.
pozadí, recessus; pars posterior; v p. státi

receděre. 0
pozadu, adv. v. „zad.“
pozapomenouti, v. „zapomenouti.“
pozastaviti, -ovati se, a) pův. paulum subsi

stěre; b) tp. nad něčím se p. obstupescěre;
— kárati něco reprehenděre alad.

pozatím, v. „zatím “
pozatmělý, subobscurus.
pozbylý, religuus, (po smrti něčí) superales,
pozbyt, -i, 7—ztráta amissto, jactura; p.

rozumu, smyslů mens alienata, animus
alienuťus D. sut non compos; amentia.

pozbytí, -ývati, čeho ——ztratiti amiltěre, per
dére algd; jacturam facčěrerei ales; —
p. čeho zlého emsolvi, liberari re alga;
abjicěre, dejicěre (timorem); nemoci p
morbum depellěre ; ost. v. „zbýti se“ ; přísl.:
jak nabyl, tak pozbyl male parta male
dilabuntur ; tp. p. rozumu, smyslů menťis
non compotemfieri, mente capi n. alienari;
smyslů p. z—omdleti, v. toto; naděje p.
spem amittěre, spe exciděre, desperare.

povýšení — pozdržeti.

pozdaleka, adv. ——zdaleka, v. „daleko.“
pozdě, adv. a) positiv, „pozdě“ — ne v čas

seroj post tempus, u večer vesperi;
příliš p. sero; mimis sero; velmi p. aero;
jest p. (příliš p.) serum est, sero est; často
adj. mullus: p. na den multo die, též
pouze sero, teprv p. na den multo denigue
die; bylo již p. na den multa jam dies
erat, — soumrkalo se jam advespsravit;
p. v noci, na noc multa nocše, až p. do
noci ad n. in multam noctem ; nepřichá
szím nikdy tak p. domů nunguam (tam
vesperi domum revertor; b) komp. „po
aději“, při porovnání: serius (o dva dni
P-; t. j. než se to vlastně a vhodně státi
mělo biduo sertus); v pozdější době,
nato postertius; postea, post; několik let
p. posť aliguot annos, aliguot annis post;
tři léta p. čriennio post; žil o něco p.
paulo aetate posterior erat; nežil p. než
Lykurgus non infra Lycurgum fuitj c)
superl. sero; čardissime (=Z po dlouhém
otálení),

pozditi sě, neos. pozdí se vesperasot, adves
perascit; jam diei vesper est; multa jam

dies est. (©pozdní, serus (ficus, gratulahio, poenitentia) ;
pozdější vřadě posterior, infertor, Z po
zději žijící aetfate postersor n. inferior
(pozdější spisovatelé scriptores aetate po
steriores n. inferiores); pozdní dobou, v p.
době, v. „pozdě“; na pozdější dobu čz
longiorem diem, odložiti, v. toto; v po
zdějším věku aetate progrediente, — v stáří

etate ingravescenlte; v pozdní n. za p.
ci, v. „pozdě.“

M a) — zotavenírecuperaliosani
tatů tas restituta; obyč. opíše se slo
ves př. po svém p. postguam con
valuit n. e morbo emersit; valetudine re
stitutá; brzké p. komu zvěstovati dicere
alcui, fore ut brevi convaiescat; b) Z po
zdrav, pozdrávka salutatio, salus; p. dáti
salutem alcut dicčre, sálutaré algm, vzká
zati juběre algm salvěre, vyříditi salutem
alcu. nuntiare verbis n. nomine ales.

pozdraviti, koho a) — uzdraviti sanare algm;
p. se convalescěre, curari, e morbo emer
gěre; b) = pozdravení dáti salutare algm,
salutem alcui dicčre, srdečně u. vlídně
multam salutem alcui dtcěre; p. koho jme
nem pán salulare algm dominum; zase p.
koho resalutare algm; p. koho od koho
salutem alcui nuntiare verbis n. nomině
alcs; vzkazovati, dáti koho p. Juběre algm
salvěre; písemně salulem alcui ascriběre;
pozdrav tě pán bůh salve; salvěre te jubeo.

pozdržeti, něco, koho morari, relinere, rétar
dare algm, algď; p. se commorari (tmloco
algo); p. se u koho (pohostinu) devertěre



pozdvihůouti — pozůstalý.

ed algm, domum n. in domum ales; tp.|
p. se nad čím reprehenděre algd. |

pozdvihnonti. a) pův. někoho, něco n. něčeho ;
tollěre, extollěre, levare, sublevare algm,|
alad; očí p. oculos tollčre mn.erigere;|
blasu p. vocem tollěre n. intenděre; rakou |
svých p. lollere manus n. supinas tollěre |
manus; b) — epůsobiti efficerealgd ; svár!
p. discordiam concitare, v. „zdvihnouti“ ; e)!
— zbouřiti concttare ; lid p. populum conci
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tego, komu alcui gui8 sim, aperio; to lze
lebce p. id facilem habet cognitionem; b)
p. koho — za pravého shbledati nosečre,
cognoscčrealgm; býti poznán. za pravého,
kodného a p. u koho probart aleut; 2) p.
ge a) = do sebe jiti descenděre in se, —
polepšitř s3 mores suos mutare, se corri
gěre; v své vině 80 p. peccalum confitert;
b) — sobě vědom býti aď se reďire; c)
p. se s kým, v. „seznati, spřáteliti se.“

tare u. sollicilare; tudíž: p. koho na koho, ; poznávavosť,intelligentia, intellectus.protikomuconcitarealgminalgm;2)| poznovu,adv.v.„znova.“
p. ge — vstáti surgěre; corpus levare; v.' pozor, antmi attentio; obyč. u sloves: míti,
„povstati“; p. se proti komu, v. „povsta
ti“; na mysli se p. antmum capěre, coli
gěre; proti jeho řeči pozdvihli se odevšad
pradcí hlasové ejus orationi vehementer ab
omnibus reciamalum esl.

pozdvižení, a) p. hlasu contentio vocis; ost.
op'ě slovesem ; b) — odboj, v. toto.

pozejtřejší, perendinus.
pozejtři, adv. perendie.
vozemek,ager, fendus; pl. agri, fundt, po

vemky (vojínům a p) přidělené asstgna
ttones.

pozemský, a) pův. rusttcus; p. statek fundus;
praedium (jiš)= zemský, časný čerrester;
gui est in terris; humanus; p. statkové,
p. zboží rex exlernae, opee, divitiae; p.
život Aaec vita.

pozimek, hčems in vernum tempus producta.
pozírati, v. „pozříti.“
pozlatiti, inaurare algd; aurum illiněre n; |

inducčre ret alcut; pozlacený auratus, in-g
auralus.

poznamenání,adnolatio; explicatio; p. hojný
memorabils.

poznamenati, notare (zvl. káravě), adnašgre,
signare, Z napsati scriplo m , ad
nolare,perscriběrealgd; —W commemorare algd.

poznámka, v. „poznamenání,“
poznání, -ávání, cognilio; Z vědomost scien

(ia ; všestranné p. perspicientia; p. pravdy
perspicientia veri; býti lehce k p. facilem
haběre cognitionem ; přijíti k lepšímu p.
mehora intelligěre ; k p. viny přivésti koho
facěre ut alga cognoscat se peccasse,

pvznatelný, gut cognosci počest ; insignis.
poznatí, poznávati, a) pův., vůbec cognoscěre,

7 p. (koho) opět agnoscěre algm n. algd,
= nablížeti intelligěre, viděre algd; per
spicčre a'gd; p. s čeho, dle čeho něco
cognoscěre, agnoscěre, perspicěre algd ex
alga re; p. koho dle čeho noscitare algm
alga re- (facie, vocé po obličeji, po hlase);
Boha p. dle skutků j-ho Deum ex operi
bus agnoscěre; j den nemohl druhého p.
homo hominem non agnovit; z toho pozná
vám tvoji lásku inde n. ew ea re amorem
tuum agnosco; dávám se p. guts sim de-|

dáti atd.; p. míti, dáti atlenděre, nač ani
mum (při více osobách animos) advertěre
ad algd n. alcu? rei, animum altenděre
ad algd, attenděre algd n. algm, observare
algd ; p. dáti na koho, — stříci koho ob
servare et custodire algm ; nedati p. altuď
agěre, non attenděre, nač negligěre algd;
p. k někomu míti oculos convertěre aď n.
in algm, intuert algm; p. míti nad čím
custodire algd, providere vet alcus n. ul,
ne ete., curam geřěre alcs ret; na p. Be
míti, býti cavěre, antmum attenděre ad
cavendum, před kým, čím algm, algd;
ab algo (ab insidiis) cavěre; cavěre, ne
ete., praecavere ab algo; viděre ne etc.

pozornosť, anim? attentto; často slovem oculi:
p. něčí vzbuditi, na seobraceti convertěre
algm n. oculos alcs tn se n. aď se; p.
všech k němu jest obrácené omnium oculi
in eum sunt conjecít.

pozorlivý, -ný, Atentus, intentus; p. býti nač
animum attenděre ad algd; učiniti koho
p nač gnimum ales ad algd adďveriěre,
moněre "igm algd; adv. atlente, antmo
attento ; diligenier.

pozordbatel, observator, tajný speculator; p.
ustanoviti custodes poněre; p. přírody spe

Rulalor naturae, hvězd spectator coeli si
derumgue.

pozorovati, animadvertěre ; intelligěre, senttre,
(že . ., s akk. a inf.); p. něco observare,
servare algd; bedlivě p. coráemplari, 8pec
tare; hvězdy p. sidera spectare; p. koho
(neustále) oculos de algo non dejicěre.

| pozoun, bucina ; na p. troubiti bucina caněre.
pozouník, dbucinator.
pozpátku, adv. režro; v. též „nazpátek.“
pozřiti, pozírati, nač, na koho aspicčre algm,

algd, oculos in algd converičre; nemohu
naň p. aspeclum ejus sustiněre non pos
sum; mvl. pogírati tntueri, contemplari
algm, algdď.

pozůstalost, religuum, pl. religutae; p. po
nmrlém fortunne guas guis moriena reli
guit; hereditaos, patrimonium; z p. něčí
hereditate ab algo relictus.

pozůstalý, religuus, residuus; gut superesl
restat ; pl. pozůstalí — ostatní ceteri, re

1 G**
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lgui; p. po kom (po uúmrlém) superstes
aleui; dědictví po otci p. Řeredilas pa
lerna.

pozůstatek, religuum ; pl. religuiae.
pozůstati, pozůatávati, někde permaněre, re

maněre in loco algo; = pozůstavenu býti
relingui; ——zbýti superesse, restare, re
liguum esse; — záležeti, v. toto.

pozůstavení, exceplto, conditio; s tím p. ea
lege n. condicione ut (ne) ete.

pozůstavitel, gui testamentum facit.
pozůstaviti, relingučre algd, (dědičně) here

ditate relingučre alcui algd; v. též „za
nechati“ ; p. si něco excipěre algd.

pozvání, invilatio, (p. obdržeti invttari) ; —
povolání evocalio; p. zpět revocatio.

pozvati, a) pův. p. koho k čemu, na př. k
stolu a p. dnvitare,-vocare algm aď coenam,
coenae algm adhběre; b) — povolati evo
care algm; před soud p. koho, v. „po
hnati“ ; na radu p. koho %»concilium ad
vocare algm.

pozvednouti, v. „pozdvibnouti.“
pozvolna, v. „zvolna.“
požádalost, postulátum,
požádati, požadovati, čeho od koho petěre,

postulare, poscěre algd ab algo; p. kobo
© něco, za něco rogare, orare algm alygd,
petěre algd ab algo.

požadavek, postulatum; conditio (Z podmín
ka).

požadování,postulalto, úsilovné fagilalio; —
požadavek postulatum.

požadovati, v. „požádati.“
požal, miseralio, commiseratio; p. hodný v.

násl.
požalný, deplorandus, miserandus, miserabi

lts, flebilis, lamentabilis ; adv. miserabil
ler, ftebiliter.

požalovati (sí), komu co n. čeho gueri n.
congueri apud algm algd n. de re alga.

požár, incendium, jtamma.
požehnání, a) -Z posvěcení consecratio; b)

= rozloučení dascessus; vzíti od koho p.
juběre algm valěre; c) — přání dobrého
vola laela n. prospera; p. dáti, uděliti
omma laela et prosperá alcmi precari, |
bonis ominibus algm prosegui; 'd) — zda
ření successus, prosperitas; p. komu při
nésti salutem ajjerre alcui; p. boží dei
favor n. benignilas; Bůh uděluje k tomu
p. svého deus rem juvat, fortunat; dejž,
Bože, p. svého guod deus bene vertat! v,
též „zdar.“

požehnaný, v. násl.
požehnati, 4) něco consecrare algd; b) p. ně

komu n. něčeho laeča n. fausta precari
aleuč; budiž požehnán bene tibě sit! c)
— velebiti celebrare; d) — rozloučiti se
juběre alom valěre; e) ——štěstí uděliti
fortunare aleďf“algd; zvl. požehnaný pro

— práce.

sper,faustus, felix ; forlunatus; — úrodný,
o krajinách a p. ferax, nač n. čím rei
ales (též tp.); nejpožehnanější krajina
Italie ager Italiae uberrimus; 2) p. 89
* digilis signum crucis informare,

poželeti, čeho miserert ales ret,
požeradlo, fauces.
požírati, něco == sežrati depascěre; — shlt

nouti, v. „pozřiti.“
požitek, a) — užitek, v. toto; b) — všeliký

plod proventus; p. zemský fructus, — 0
bili fruges; c) duševní p. — radosť vo
luptas.

požíti, něco — posíci demelčre (fruges); seno
p. foenum caeděre.

požiti, požívati, něčeho a) ——zažiti concogučěre
(cibum) ; b) — jísti vesci re algž ; pokrmu
p. cibum capěre, suměre; pokrmu 4 nápoje
p. capěre cibum potionemgue, eděre et bi
běre; p. jedu venenum suměre, accipěre ;
ničeho nepožiti cibo se absliněre; tolik
pokrmu a nápoje p. tantum cibi potionts
gue adhiběre; c) tp. — radostně cítiti de
lectari, pevfrui alga re; percipěre (fructum
saptentiae ovoce moudrosti); rozkoše p.
percipere delectationem n. voluplatem (ex
re alga); pokoje p. pace fruit; podobně:
d) — míti esse, florére 8 abl.; p. veliké
cti n. slávy magna gloria esse, florére,
gratia et aucioritate fiorére, magno honore
esse; královské cti p. regia dignitate esse;
stejných práv p. dn parě jure esse; e) —
užívati ul? algd re; převrácených zákonů
p. perversis legibus ut.

požívání, usus.
požloutlý, subflavus.
požříti, devorare, glutire algd,
prabába, proavta.
prabydlitel, pl. primi incolae.
práce;;á) — vynakládánísil opera, occupatio;

negolium; duševní p. studium; K nazna
čení obtíže labor; molimentum; bez p.
otiosus ; p. hlavou * negottum guod ingenio
exercetur ; noční p. opus nocturnum, (u
učenců Jucubratio); p. denní labor dtur
nus, pensum ; dáti si p. operam dare, 8
čím alcui rei, studium ponere in re alga,
operam conferre in algd, všemožnou sum
ma ope enili; to stojí za p. operae pre
dium est; p. přejmouti laborem suměre ;
co máš na p. guid tibi negotitů est? p.
s tak malichernými věcmi lantularum re
rum occupationes; to není žádná p. non
est guteguam negotit, nilul est negočii; p.
míti, vésti, v. „pracovati“ ; mnoho p. míti,
occupatum esse; occupalionibus distiněri;
bez p. býti, nic na p. nemiti vacare (la
bore, a labore); namahavou p. udělali
emoliri algd; atojí to mnoho p. res est
multi laboris; více p. to dává plus operis
est in 60; dáti se do p. ad opus facien



pracka — pramen.

dum acceděre; míti co v p. tn manibus
opus habere (n. opus est); b) — dilo pra
cované opus; 7—kniha, spis, též liber;
scriptum; to jest jeho vlastní p. Aaec suo
Marte fecit, scripsit; skrovná p. opuscu
lum.

pracka, pes; ungula.
pracený, gravis, laboriosus, operosus; multi

laboris; adv. graviter, laboriose, operose,
aegre.

pracovati, a) abs. nelenošiti opus faočre,
in opere faciendo occupatum esse; agěre
algd, — usilovně p. laborare, elaborare,
contenděre, emitli; na darmo, daremně p.
operam perděre; celou noc p. nullam par
tem nociis laborem intermitlěre; ve dne v
noci p. opus continuare diem eť nociem;
b) s předložkami: pracovati v čem, o ně
čem, o něco operam dare alcui rei, occu
patum esse in re alga ; laborare, elaborare,
contenděre ut ete., míli in re algaj usi
lovně o čem p. moliri algd; ty jsi již
dávno o tom pracoval jam diu hute rei
operam das; p. v historii htstoriam trac
čare, in historia scribendá occupalum e8se;
o top. aby id elaborare n. agere uť etc.;
p. ku porodu parturire; k smrti p. ant
mam agěre; p. pro něco n, k čemu ser
víre ret alcui: pro blaho státu p. utilita
tibus reipublicae servire, k pohodlí něčímu
commodis ales servire; p. za mzda ope
ram suam locare, u koho alcu?; zvl. p.
hlavou ingentum exercére; studia literarum
colěre.

pracovitost, navitas, asstduilas; laboris pa
tienlia.

pracovitý, laboriosus, strenuus, assiduus ; adv.strenue.
pracovna, (učence) conclave studiis destina

tum. .
pracovnice, operaria.
pracovník, operarius; dobrý p. gui strenue

opus facit; častěji však se opíše: p. v čem
gui in re alga elaborat.

práč, homo pugnax, certaminum avidus.
pračka, pugna, rixa; přišlo to k p. res veniť

aď manus.
pradávný,prtacus, anfiguisstmus, perantiguus;

v p. časích antiguissetmus temporibus.
praděd, proavus.
pradějiny, origines.
praděti, pronepoťes.
prádlo, == prání lavatio; = košile a p. ltnteu

(orum).
pradoba, tempora antiguissima,
práh, limen; přes p. přejíti ontrare limen

alcs; přes p. z domu vyjíti exire limine
tecti; pl. práhy ——skaliny, s nichž voda
spadá cataractae.

prahnouti, a) pův. čorrěri, arescčre ; žízní p.
ardenter sitire, siti premi, cruciart; ve
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drem p. aestu confici, enecari; b) p. po
čem (ardenter) sitire n. desiderare algd, (na
př. aguam, sanguinem) ; tp. fiagrare algo
re; též aestuare; láskou p. amore ales
fiagrare, confici; touhou p. desiderio ales
rei flagrare.

prach, a) pův. pulvis; p.dělati v. „prášiti“ ;
mnoho p. magna vis pulveris ; Vp., na
p. se obrátiti, (o lidech) in sua tnitia re
solvi; zvl. „na prach“ n. do prachu, pra
chem, — docela prorsus, penitus, fundi
tus; na p. spáliti čncendio delěre alad ;
mnohdy dostačí předslovce per ku slovesu
přičiněná neb dvě synon, slovesa, na př.
na p. zkaziti (fundilus) perděre; perpo
pulari; affligčěreet perděre; evertere dert
peregue; ani za prach nihil omnino; zvl.
a) prach pernatý pluma; P) p. střelný
* pulvis pyrtus; zavoněl p. — byl v
bitvě pugnae interfuit; b) tp. — nízkosť,
neslovůtnosť čenebrae, humile.

práchněti, práchnivěti, silu corrumpi; © mr
tvole in sua initia resolvi; tabescčre.

práchnivění, čabes.
práchnivý, putriďus.
prak, funda (prakem n.z p. házšti fundá

měttěre n, exculčre na př. lapides) ; veliký
p. (stroj vojenský) čormentum; ballista,

prakovnice, v. „prak“ veliký,
prakovník, funditor.
praktický, in agendo positus; avšak a) ne

překládá se ve rčení: p. cvičení ererci
tatio, p. rozum prudentia, p. zručnost
usus, p. Život vifae usus n. pouze usus;
b) vynáší se rozličnými obraty v úsloví:
p. vědomosť res guae aď vitam communem
adduci potest; míti v čem p. vědomosti
usu algd didicisse n. cognitum haběre; p.
člověk homo usu peritus, usu ipso per
doctus; celá p. filosofie omnis guae est
de vita et moribus philosophta; adv. usu,
ex Usuj p. se učiti čemu usu discčěrealgd;
vzdělán býti více p. než vědecky minus
tn studio guam in rebus el usu versatum
688e.

praktika, a) ——sběhlosť a p., v. toto; zvl.
pl. praktiky < lesť dolus, fraus; b) —
předpovídání budoucnosti z planet astro
logia.

praktikář, — pletichář fraudum inventor;
planetář asirologus.

praktikovati, něco exrercére algd; == podvá
děti fallacias stručre,

prales, silva vetustissima ; silvae vetustas in
tacta aevis et congemila mundo.

prám, raťis (ad trajictendum comparata).
pramalý, minimus; pusillus.
pramáti, una majorum; gentis origo.
pramen, a) — paprsek radius; p. vlasů cir

cus; crista; b) ——kmen rodiay sťirps,x

leo
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gens; ©) — rámě řeky brachium; d) p.|
kovu pod gsemí vena; p. dříví ratis; p.
vody n. pouze: pramen zz zřídlo fonas;
tp. = původ fons, capuť, origo, principi *
um ; též rčením iď eď guo sumitur, pel
tur algd; 7—příčina causa; ctnosť jest p.
všech dvbrých skutků ex virtule omnes
honestae achones proficiscuntuv; to byl p
bojných neštěstí "ine multa mala ad ms
redundaruní; máme ještě jiných p. alie
restant, unde hauriamus; někdy vyjádří
se naše „p.“ konkretně slovem auctor:
vím z dobrého, z jistého p. bono auctore,
certo auctore n. certis auctoribus compert;
není v pramenech na jisto postaveno inler
auctores non constal.

prameniti ge, scaturire, manare, proflučre.
pramenitý, fontibus abundans; p. voda fons;

agua fontana, agua vivo e fonte hausta.
pranárod, * ille primus populus.
pranéř, * palus ignomintosus ; tp. na p. koho

postaviti zgnomimae algm objicěre.
praní, lavatio.
pranic, adv. nihil omnino.
pranice, v. „pračka.“
pranýř, v. „pranéř.“
praobyvatelé, prémií incolue.
praobraz, exemplum.
praotec, genčis n. generis auctor ; proavus.
prapor, a) pův. signum; p. vojenský signum

mlitare, signum, vexillum ; p. na lodi ve
millum navale; insigne; tp. pod tvým p.
te duce n. tmperante; b) p. neb praporec
— oddělení vojska pod jedním p. cohors;
p. jezdců čurma eguitum.

praporec, v. předch.
praporečnik, signifer.
prarodiče, alav?.
prasák, subulcus.
prase, porcus; divoké p. aper.
praskati, prasknouti, a) abs. rimas agěre,

findi; Lb)p. čím crepare, sonare.
praskot, fragor; crepilus, strepttus.
praslepý, plane eaecus.
prastrýc, palruus magnus.
prasvět, primordia rerum.
prášenice, 2?ves.
prášil, homo vaniloguus, menda«.
prášiti, pulverem excitare n. mověre, tp. —

lbáti, v.toto; práši se pulote oritur; sníh
se p. lenues nives caduní.

prašivina, scabaes.
prašivý, scab20sus, scaber.
praujec, avunculus magnus.
práv, V. „pravý.“
pravda, 1) co vlastnost vůbec, ve smyslu od

tažitém veritas; někdy též verum; p. mi
lovati veritatis amicum n. diligentem, stu
diosum esse; láska k p. veritatis amor;
proti právu a p. conira jus et fas; 2) —
to co pravé, pravdivé jest, věc pravdivá,

prameniti se — pravidelný.

konkretně verum, vera (orum); těž res
vera; p. jest (to) res ita se habet, verum
est, ——připouštím, nezapírám non nego,
concedo ; jest p. skutečná, boží, jistá pro
vero constat; to jest arci p., avšak
sunt ista, sed . . .; není p. falsum est;
není tomu žádná p. non věrum est, není
na tom ani slova p. fota ves ficla est;
není-li p. že mue miloješ? nonné me
amas? není-li p. že jej nemiluješ? num,
guaeso, eumamas? nemiti p. errare, fall;
máš p. recte důristli n. dici8s; res ita est,
ul dicts; res ita se habet (ut dicis); p. Be
dopiditi ea, guae vera sunt, cerněre; p.
mlovi i verum n. vera dicěre, vera n. veré
logui, dicěre guod res est; p. ublížiti non
vere togui; p. podobný verisimilis; chceš-li
se dověděti p. st verum scire vis; zvl.
„pravda“ a) co adv. a) potakací sane;
cerle, ita; ita vero; p. (žes) bych si přál
ego vero vellem; B) připouštěcí guidem ;
častoji větou připouštěcí: bylť p. bohat,
avšak. guamaguamerat opulentus, ta
men ete.; v. „arci“; b) u spojení 8 před
ložkami «) o pravdu, v. „opravdu“; A)
na mou p. mehercule; 46) v pravdě vere;
(v p. učený vere doctus); — skutečně re
vera D. tpsa; ba v p. věrum, enimvero;
v p. pověděti, v. shora „pravdu mluviti“;
J) za p. komu dáti assentiri, (ve všem)
assentari alcui; c) Z věčnosť, ve rčení:
již jest na p. Jam mortuus est; -d) p. hi
storická htstoriae fides; guod historiae
Jde confirmatur ; p. náboženské n. nábo
ženství křesťanského * vera, guae doctrina
Christiana tradit.

nravdivost, veritas, fides.
pravdivý, verus; certus; 7— pravdomluvný

veritatie amicus; verax; p. slovo zřídka
pronese fere nunguam verum dicit; mil
nisi mendacia loguitur; není na tom ani
slova p. lota res ficla est.

; pravdomluvný, v. předch.
| právě, V. „pravý.“
pravěk, empora anliguisstn ; p. národu ně

jakého, též origines.
pravěký, priscus, anligutssimus, perantiguus ;

v p. dobách antiguissimis temporibus.
pravice, dexira manus, dextra; na p. ad

dextrum, a dextrč.
pravidelnost, concinnitas; apta membrorum

compostlio; ——pořádek ordo, constanlia;
p. ve střídání se v?ces, victssitudo.

pravidelný, legt n. legibus conveniens; omni
bus membris aegualis ef congruens; p. oběh
hvězd constans siderum motus; p. obličej
facies concinna ; p. střídání se v přírodě
vicissitudines rerum atgue ordines; p. řeč
sermo rectus, purus, emendatus, legibus
dicendi conventens; adv. — ordine; con
stanter (ua př. chodící); ad regulam u.



pravídko — pravomocnosť.

normam (na př. žíti exaeguare n. dirigěre|
vitam) ; legitime, rite (Z zákonitě).

pravídko, regula.
pravidlo, a) -= míra, dle níž se něco udě

láti má a) pův. regula, norma; B) tp. —
předpis praeceplum, — zákon lex; — úhru
pravidel, jimiž jest říditi se regula, norma;
p. mluvnické lex, praecepltum (dicendi) ;
p. života praeceptum vivendi; Šetřiti p
legem servare, praeceptum teněrej z p. —
obyčejně fere, plerumgue; b) — veslo, v.
toto.

praviti, vůbec dicére, -—vypravovati narrare, |
——zvěstováti referre, renunliáre, 7— ve
řejně p. pronuntiare, profileri, Z výyzra
diti proděre (algd, hostemjam adesse, guidď
Jfactum sit); p. že ne — negare s akk. a
inf.; praví, praví 80, že.. dicalur, fertur,
narratur 8 nom. a inf., n. dtcunt, ejunt,
též rumor n. fama est sakk. ai.f.; praví
se všeobecně communis fama est; pravi-li
se, že neposlechnou guoď non fore dicto
audientes dicuntur; praví se o tobě, že
stůněš aegrotare diceris; jak pravím uť
jam dixi, ut supra dictum esť, a při opa
kování anebo když po delší přestávce k
započaté řeči se vracíme onguam; p. 86
býti čím se profiteri algm, (iživě) simu
lare, asstmulare algm, v. „vydávati se“ ;
praví tě býti obojetným hominem bilin
guem te esge diciť; zvl. dobře pravíš recte
diwisti, sunt čsta; do péra p. komu co
dictare alcui algd.

právní, judicialis (soudní), legilimus (zákon
ní)j p. přítel patronus, cognilor; p. roze
pře lis, causa; p. cestu nastoupiti liťem
instiluere, jure n. lege agěre (cum aloo);
algm judicio persegui ; p. outraty * summa
litis; p. nález judicium, sententia ; p. po
sel viator; p. den dies judicit, p. den u
stanoviti diem dicěre, vadimodtum consti
tuěrej V p. den ge dostaviti vudimodium
obire; nedostaviti vudimontum deserěre ;
p. prodej aucho; p. spis ltlerae forenses;
p. řízení judivium; adv. lege,jure; legi
time; p. obviniti, obeslati, obžalovati koho
algm in jus vocare; pře se p. vede, p. se
ohledává n. přikročí ke komu lege agitur
cum algo; p. tvrzený ratus.

právnictvi, Júrvis (civilis) scientia (Z unalost
sákonů).

právník, Juris sciens n. peritus, consultus ;
dovedný p. juris conaultissimus; je-li „p.“
Z práva stadující * gut Juri civili cognos
cendo operam dat; * juris n. legum stu
diosus,
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Jus dare n. redděre; proti p. a pravdě
coníra jus et fas; b) — mravná mohůt
nost něco činiti neb žádati jus, polestag,
nad čím ales rei; p. míti k čemu, nač
habere potestatem alcs re (faciendae) ;
Jjus est aloui in algm; právem jure; po
dle p., mocí p. ipso Jure; vším p. optimo
jure, jure merttogue; bez p. injuriose; p.
k čemu vindiciae, jus; p. své zadati de
Jure sus deceděre; jus suum non obtiněre;
k p. dopomoci efficere ut algs jus suum
aďdipiscatur; p. svého vyhledávati Jus suum
persegui; Ženy mojí táž p. jako muži mu
lteres eodem jure sunt, guo vtri; p. podr
žeti jus suum čeněre; p. válečné jus belli;
p. (k) volení 7us suffragit; p. obzvláštní
jus praecipuum, beneficcum sinyulare; p.
pokrevenství jus sangutnis; p. dědičné jus
hereditartum ; p. občanské czvitas ; p. (k)
pasení jus pascendi; p. stavaé Jus pigno
ris capiendi; c) — ustanovení, sbírka zá
konů jeduorvdýchjus; jura; lex; leges;
p. lidské jus, božské as; p. přirozené
Jus naturae; jus naturale; p. občanské
jus civilé; p. mezinárodní Jus gentium;
p. vyslanecká Jus legationis; svoleué p.
obecné plebiscitum; ale práv ex jure; za
p. vyněsti, aby . . . legem ferre n. juběre
ut p. zrušiti legem tollěren. abro
gare; v p. sběhlý juris peritus n. consul
tus; právům 86 učiti ad Juris studium se
conferre; juri cognoscendo operam dare;
d) z soudcové, svud jJudicium; p. hrdelní
Judictum pubhcum n. capitis; u h. práva
koho Žalovati capitis algm accusare, ju
dicio capitis algm arcessěre; vojenské p ju
dictum malitare; při p. ssděti (judicio) asst
děre; na p. zanésti, právů udati causumad
Judices deferre, in judicium deducěre; před
P. pohnati, obeslati koho čn jus vocare
algm; p. osaditi komu Judictum constilu
čre, tnslitučre; ku p. jiti rem deferre ad
judicem; litemalcui intenděre; ku p. státi,
dostaviti se vadimontum obire; ku p. se
odvolati jure agěre; judicium appellare;
provocare ad judicium; ta věc lezí na p.
sub judice lis est; při p. padlý gut causa
cecidié; ©) IZ moc prava jurisdictio, ju
dictum; nejvyšší p. míti summumjus ha
běre; £) Z pořád p. — cesta právní lis,
causa; pořádsm p. lege n. legibus; vesti
s kým p. litem habere cum algo; právem
D. po p. jíti proti komu (lege agěre cum
algo; h) — rozsudek Jus; p. říci, vynésti
jus dicěre n. redděre; za p. uznati, vy
řknouti, vyněsti, nalézti sententiam dicčre,
Jerre; decerněre.pravnuk, pronepos; -čka, pronepliš.

pravo, adv. v. „pravý.“
právo, a) — spravedlnost Justilia, ju8; aegut

las; právem, z p. jure, merito; bylo by
8 p. atguům est; za p. komu dáti alcui

pravomocnosft,jurisdictio ; judicium ; — vrební
správa summum imperium, (siušeti pod p.
něčí, býti podp. něčí esse in alcs dilione
n. potestate n. in ales ditione ac potestate;
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pod p. svoji připraviti, přivéšti koho n
ditionem sam redigěre, ditionis sune fa
cčre algm.

pravopis, formula ratiogue scribendi; ortho
grapha; (vědecký) recčescribendi scientia.

pravoslavný, * verae et receptae doctrinae
deditus.

pravosť, veritas.
právovati se, s kým controversiam habere

cum algo; litigare.
pravý, práv, a) — rovný rectus; b) — při

měřený aplus, justus; ©) — pravdivý,
skutečný verus, germanus; p. smysl slov
propria sigmificatio; p. zlato aurum pu
rum ; p. vlasť germana patria; p. Říman
homo vere Romanus; p. Řecko vera et
mera Graecia; v. též „spravedlivý“; po
dobně: p. úsudek juďicium sincerum, po
dati o čem vere Judicare de re alga; p.
sláva vera gloria; za p. míti, držeti pro
certo habere n. poněre; za p. komu dáti,
(— přisvědčiti) assentiri alcui; d) — no
tný, náležitý verus, rectus; p. blázen homo
stultisstmus ; p. mudřec homo vere sapiens;
iron. Tys mi ten p. nimirum tu homo
egregius es! e) == pravý dle žádosti, ú
myslu rectus, Justus, gut debet; (u subst.
„čas“ a místo“ se zvláště nepřekládá: v
p. čas fempore, in tempore; na p. místě
loco, in loco); r cesta via recta; p. cestou
se dáti rectamvam ingredi; pravým spů
sobem recte; p. přítel fidus amicus; £) —
zákonu přiměřený legitimus, Justus; p. syn
fihius justo matrimonio natus, legitimus ;
p. manželka Justa uďxor; co jest p. a
slušného guoď aeguum et justum est; p.
manželství malrimonium justum; za p.
komu učiniti jus alcui dare n. redděre;
zvl. práv býti a) justum esse; B) p. býti
n. zůstati před soudem Judicium n. judicio
vincěre; jus suum teněre, obtiněre; causam
n. litem obtiněre; p. býti n. zůstati proti
komu (v hádce a p.) resistěre, obststěre
alcu?; 3) p. býti komu z čeho n, za něco
praestare (damnum), algd in se recipěre,
— zodpovídati se purgare, excusare se
(alcut); p. býti za koho sponděre pro algo;

p. býti čemu na př. rozkazu něčímu
imperata ales facěre, exsegui guod guis
tmperaviť, své povinnosti officium suum
evsegut n. servare, explére; podobně: svým
věřitelům p. býti aatisfacěre creditoribus,
nemůže p. býti svým věřitelům solvendo
non est; g) — ne levý dexter; p. ruka
dexlra manus n. pouze dexira; na pravo
n. v p. stranu dextrorsum, na p. straně
ad dextram, a dextra; adv. právě, 1) —
podlé práva juste; recte; merito (náležitě);
p. souditi Juste judicare (de algo); p. uči
niti komu justum se praeběre erga algm,
(předsoudem) jus aleui redděre; p. jednati

pravopis — prázdeň.

n. činiti bene agěre, neprávě male (cum
algo); 2) — docela, úplně plane, prorsus;
nerozuměti čemu p. non satis (non plane)
intelligěre algd ; 3) IZ v pravdě vere, re
vera; certe (jistě); p. výmlavný jen mudřec
jest vere facundus nemo nist sapiens est;
4) Z zrovna, jak potřeba, k naznačení
shody, a) času moďo, commodum (p. jsi
odešel, když .. . commodum dtscesseras,
guum . . «); 7 tě chvíle n praesentia;
p. jsem to chtěl činiti čn eo erať, ut id
facerem ; 7m náhodou forte; p. v čas tn
tempore; často klade se v příčině té v la
tině ©) čpse. (p. ten den e0 ipso die, p.
5 srpna čpsis Nonis Sextilibus; p. nyní
nunc ipsum, TZ nyní zvláště nunc (guum)
maxime; p. v tu dobu tum tpsum, čllo
ipso tempore), p. tenkrát n. tehdy fum
guum maxrime; p. při přípravách k válce
dn ipso apparatu belli; n. B) adj.'recena
(lidé p. z Říma přišlí homines Roma re
centes; vitězství p. dobyté victoria recens;
b) prostora: p. tady, tam zbidem, illo ipso
loco; eádem via ; p. odtud tndidem, p. na
pomezí tn čpsis finibus ; c) příčiny: p. proto
eandem ipsam ob causam, ed ipsd de causů;
od id ipsum; p. k tomu ad hoc ipsum;
d) osoby dpse; potisstmum (——hlavně,
přede vším); p. tsn iďsm, ipse; p. onen
alle ipse; p. ty jsi to tpse tu es; u superl.
gutsgue (p. nejvýtečnější mužové oplimus
gutsgue); e) p. tak eadem ratione; pari
modo; p. tak starým býti eadem aetate
esse; p. tak veliký aegue magnus, jako..
non minor — guam .. (též slovesem ae
guare: p. tak silným býti jako někdo ae
guare algm viribus corporis); p. tak, jako
aegua — ac (atgue)st; perinde — ac (at
gue), tlém — ut; non minus n. non secus
— atgue (ac) ; non magis — guam; p. tak,
jako kdyby perinde (pariler, aegue) ac
st; p. tak daleko parž spatio ; f) p. tolik
— jako (kolik) čotidem — guoť; tantum
dem; h) ne p. Aaud: ne p. prostřední
haud mediocris; ne p. daleko haud ita
longe; ch) pro důrazné vytknutí jednoho
pojmu guidem, maxime, polissimum: já se
p. nezdráhám zon eguidem recuso; proč
p. mne obviňuješ cur me potissemum ac
cusas? p. to, též nihil ahud guam; avšak
p. to chtěl říci ať id gutdem n. maxime
dicčěrevoluit; to p. ne, avšak... . tmo,
imo vero, imo 6nimvero.

praxe, v. „pratický.“
pravzor, exemplum; exemplar.
prázden, v. „prágdný.“
prázdeň, ottum; tempus otii n. otiosum; tem

pus (labore n. negoliis) vacuum; ost. v.
„as“ 2) £); „chvíle“ 1) b); „kdy“ 0);
„prázdný“ b); život v p. si hovící věta
obt080,.



prazdnina — pro.
o

prázdnina, — prázdnosť, v. toto ; zvl. pl. prá
zdniny fertae.

prázdniti, vacuum facčre algd.
prázdnosť, a) pův. vacuum ; inanitas; b) tp.

inanitas, vanitas; p. času ofium.
prázdný, prázden, a) pův. vacuus, (s příha

nou) čnanis; p. ořech nuw cassa, p. klas
Spica aterilis, zrno granum žnané; p. pro
stor znane; p. neb s p. přichází dnanis
(— bez daru, též sine munere) ventil; 8 p.
rukou odejíti nihil auferre; non partici
pem fieri ret ales; p. býti vacuum n, ina
nem esae, vacare; dům jest p, domus va
cat, (Z pustý) vasla esť; zvl. 8 gen.: p.
čeho vacuus.re n. a re alga; býti p. čeho
— nemíti čeho carčěrere alga, = o8vo
bozen, svoboden, prost čeho, v. tato; místo
pusté a lidí p. locus vastus et vacuus oc
cursu hominum n. desertus; studu p. tm- |
pudens, v.——

„nestudný“; citu D. ferreus,
ukrutný) crudelis; cti p. tnfamis; fa

mosua; boha p. tmptus, nefarius; ducha
p. (Romo) hebele ingenio, tardi ingenti;
jiná rčení, jako: klamu p, ap, v.utěch
kterých substantiv n. opiš vhodným ad
jektivem, na př. viny p. z nevinný a p.;
b) ——volný, bez práce vacuus, oliosus;
p. čas n. chvile ottum; tempus.otii n. va
cuum, míti p. čas neb p. býti, prázdno
míti oliosum n. in oťio esse, otium haběre;
p. chvíle požívati očum segui; zvl. p. čeho,
od čeho liber n. vacuus re n. a re alga
(p. obecných břemen tmmunis), — olou
pen spoliatus, orbatus re alge; vlasti p.
patria extorris; ©)tp. Z marný čnanis,
vanus (verba, promissum); zvl. na prázdno
negudguam, frustra, — na oko stmulatus,
Jictus (impetus); v. „darmo“; na p. mlu
viti e) = Žvatlati verba inama facčre ;
garrire; B) — bez výsledku verba ventia
profunděre; neguidguam logu.

pražiti, torrére algd; slunce praží sol uril,
prchání, fuga.
prchati, v. „prchnouti.“
prchavý, Fugas; fugiens.
prchlec, a) I— prchající homo profugus, zvi.

vojenský p. desertor (signorum); též trans
fuga, perfuga; b) — hněvivý člověk homo..
iracundus, praeceps in iram.

prchlivosť,iracundia; antmus in iram prae
čeps; IZ prudkost vehemenčia, tmpelus;
— zápalčivosť ardor, fervor ; v p. dracun
dia inflammatus, ardore animt abreptus.

prchlivý, =—popudlivý zracundus ; praeceps
in tram; — prudký vehemens; acer, ferox;
adv. čracunde; vehementer; ferociter.

prchlost, fugacičas; ost. v. „prehlivost.“
prchlý, v. „prchlivý.“
prchnouti, fugěre (ab n. ex loco algo), prehati,

též zn fuga esse; před kým n. čím algm
n. algd fugěre, do lesa in silvam fugěre.
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prine, puer n. adolescens n. juvenis regius;
filius regis.

princezna, virgo regiu; filia regis.
prkenný, e labulis factus; ligneus; p. krylem

opatřiti contabulare. ,
prkno, čabula; malé p. tabella; silné, tlus'8

p. axis; z p. sbíti n. prkny poklásti con
tabulare.

pro, praep. 1) důvod a příčinu označující
ob, propter s akk. causá s gen.; pro ně
jaký zisk ob aliguoďd emolumenium; pro
mrazy propter frigora; pro tu příčinu n.
věc hanc ob rem n. causam; pro mne (=
k vůli mně) meam ob causam, propter me,
(-— nemám nic proti tomu) per me licel,
nihil impedio, non repugno; pro mne může
odejíti per me licet abeat; pro nic a za
nic čemere; frustra; pro všechno, pro vše
chny případy ad omnes casus; zvl. a) ve
větách záporných klade se per s akk. n.
prae 8 abl.: pro počasí roční nemohlo se
to státi per anni tempusfieri non potu;
pro množství šípů slunce viděti nebudete
solem prae multitudine sagittarum non vi
debilis; nězdy stává v tomž smyslu im
peditus: pro stáří a nemoc nemohu se do
staviti aetate et morbo impedilus ventre
non possum; k vytknutí příčiny též part.,
v. „z“ 5); b) při zaklínání se něčím per
s akk.: pro bůb per deum, per deo8; pro
všechny svaté per guidguid deorum est;
pro všechno všady prositi koho omnibus
precibus obsecrare algm; 2) účel pros abl.
ún, ad s akk.: pro potřeby vojenské pe
níze dáti in rem militarem pecuntam dare;
pro každého vojína čn singulos milites;
pro čas ad lempus; p. okamžik ad prae
sens; p. budoucnost zn posterum ; jsme
pro tak krátkou dobu zrození tn tam breve
vitae tempusnati sumus; jindy pouhý dat.:
pro sebe sibz, (-——k svému lepšímu; je-li
však: pro sebe ——ne s jiným, klade se
obrat guasi suo Marte na př. tractare algd
něco čísti n. též sua saponte); pro sebe
žíti, v. „žíti“ ; učíme 80 pro život vitae
discímus; avl. a) „pro“ = k lepšímu ně
kobo pro 8 ab!., in a akk, (činiti všechno
pro koho omnia in algm conferre; mluviti
pro a proti in utramgue parlem disputare;
hlas dáti pro koho sujffragart alcui; pro
vlasť bojovati, zemřiti pro patria dimi
care, mort), někdy causď, gratia 8 gen.
(ne pro zvířata, nýbrž pro lidi toto stvo
řeno jest non bestliarum causa, sed homi
num gratia ea generata sunt); b) k na
značení prostředků, léků atd.: pro-= proti;
lék pro nemoc remedium morbi; v. „proti“ ;
c) u sloves pobyb označujících: pro —
po: jíti pro něco petěre algd; posati pro
koho vocare, arcessere algm; odejhi pro
prst aggeris pelendi causu proceděrej po
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slati pro spíži commealus petendi causa
mittěre.

probděný, čnsomnis; pěrvigil;
mnmae; vigiliae

probdíti, noc perv?gilare unam noctem;
noctem somnum non capěre.

proběhnouti, a) něco p. percurrere, pervolare
alad; decurrěre, emetiri na př. spaliunm,
septem milla passuum ; b) intr. — ujíti,
vcházeti, o čase praetertre, transtre, abire.

probírati, v. „probrati.“
probiti, něco perfringěre, percutěre, perfo

děre algd; p. se ferro sibi vtam facere
n. dler aperire, skrze vojsko nepřátelské
per medium hostium agmen perrumpěre.

probodnouti, někobo něčím čransfigěre, com
foděre algm (gladio); p. komu hlavu čím
algd in caput infigěre alcu?.

probořiti, v. „sbořiti“ ; p. Be, o osobě merg?,
demergi (in terram); o zemi desiděre.

probošt, asi praepositus.
probrati, něco tp. datserere, disputare de algá

re, exponěre a!gd; vyčerpati exhau
rřre; knihu p. perlegěre hbrum ; p. se čím
emergěre ex re algá, entti per algd; p. se
ze 8na somno solvi, £ omráčení animum
rectpěre, u nemoci, v. „uzdraviti se.“

probuditi, koho e somno excilare algm, ex
pergefacěre algm; tp. excitare algm; p.
se somno solvi, expergefiert; tp. excitari.

probůh, v. „bůh.“
probůsti, v. „probodnouti.“
procediti, percoiare algd.
procesí. pompa.
procestovati, peragrare, perlustrare, obire

terram algam, rychle percurrere, pervo
lare regionem.

procitnouti, v. „probnditi se.“
proč, a) v otázce přímé cur? guare? guam

ob rem? guam ob causam? guiď est guod?
proč ne? cur non? a vyzýváme-li koho
guin, na př. proč tedy nepomstíme Řecka ?
guin igitur ulciscimur Graeciam? proč pak
by ne... guid est causae, guin . . . m.
guidní s konj.: proč bych nemohl gučďní
posstm ? proč bych rád nepřisvědčil ? guiďní
libenter concesserim ? b) v otázce nepřímé
cur, guare, guum ob rem; mám p., jest
proč est guod s konj ; nění proč non est
aguod, non n. nihil habeo guoď s konj.,
není se ho proč báti non est ete. guod
eum čimeas; ni proč, ni zač frustra, ne
gutdguam.

pročež, cnj. itague (obyčejně na počátku
věty), zgifur (klade se za jedno n. více
slov); ergo (obyčejně na začátku věty);
ideo, propterea, idcirco, a pro užší spojení
vět též guare, guamobrem, guapropter n.
guae guum ita sint.

pročísti, perlegěre (brum),

p. noci tnso

čotčam

probděný —- prodloužit.

prodaj, venditio; na p. venals; míti něco
na p. venum dare algd, venale haběre
algd; na p. vyložiti něco venale propo
něre algd, v. „prodávati,“

prodajný, venalis.
prodati, prodávati, něco komu venděre aleui

algd, prodávati, též venum dare algd; p
lacino male n. parvo, draho bene n. ma
gno, dráže pluris, laciněji minoris, rovně
tak draho čtantidem; prodán býti venžre;
veřejně p. sub hasta venděre; za otroka
kobo p. sub corona venděre algm; je-li p.
zz prozraditi, v. toto.

prodavač, venditor; mercator (= obchrdník).
prodávati, v. „prodati.“
prodej, V. „prodaj.“
prodělati, a) — prostrčiti a p. perficčre algď;

cestu p. viam apertre; b) ——škoda vzíti
damnum accipěre; mnobo p. při čem ma
gnum detrimentum ex alga re capěre.

prodělek, jactura, damnum.
prodlení. mora; cunctatio (bez p., beze všeho

p. sine mora n. cunclaltone; nullá mora
interpositč); Z čas na rozmyšlenou deli
berandi spatium.

prodlévání, cunctatio, mora, v. předch.; —
průrah dilatio, prolatio.

prodlévač, cunctator.
prodlévati, prodlíti, a) intr, cunclart, cessare;

moram interponěre; neprodlévaje sinemora,
nulla mora interposita ; propere, festinan
ter; p. kde morari in loco algo; p. čím
cunetari, céssare, morari 8 inf.; b) p. Go,
čeho: p. života komu alcut vitae spattum
n. sptritum alcui prorogare; p.řečí až do
půlnoci extenděre oralionem. ad meďiam
noctem.

prodlévavý ,
cunctanter.

prodlíti, -eti, v. „prodlévati.“
prodliti, =“ prodloužiti, (0 čase) producěre,

proferre, extenděre algd; propagare (vi
tam alcut):; prodlil se život jeho longior
facla est ejus vita ; ost v. „prodloužiti.“

prodloužení, (na př. života) productto, pro
pagatio (vitae); p. moci úřední prorogatio
imperůi,

prodloužiti, prodlužovati, něco rem alguam
longiorem redděre, algd extenděre; vzhle
dem k času extenděre, producěre, pro
ferre algd; obléhání p. obsidionem urbis
on longius trahěre; prodlužuje se to ťar
dius id fit; válku p. bellum ducčre, tra
hčěre; p. něco na budoucí rok rem in an
num proferre, differre; řeči p. sermonem
producčre; p. něco ode dne ke dni aladď
differre guotidie et procrastinare; velitel
ství komu p. zmperium alcut propagare
n. prorogare; 2) p. se longtus extendi;
longum esse; obléhání se prodlužuje len
čtor est oppugnatio (munilae urbis).

cunctabundus, cunetans; adv.



prodloužný

prodloužný, děučurnus, longus,
prodlužiti, něco aere ulieno obručre n. obli

gare algd; prodlužený obaeratus; velmi
p. aere alieno obrutus; v. „zadlužiti.“

prodlužování, dilatio, prolatio.
prodlužovati, něco v „prodloužiti.“
prodrati, perfricare algd; p. se skrz něco,

něčím (na př. úžinou, lidstvem) vzam s:bi
facčre n. penetrare per angustias n. per
turbam ; erumpěre, emergěre ex alga re;
slunce prodírá se skrze mračna sol tnier
nubes effulget.

produktivní, v. „plodný.“
proháněti, v. „prohnati.“
proházeti, prohazovati, V. „prohodiu.“
prohlásiti, edicěre, indicare, in vulgus eděre,

vulgare algd; (slavným jaksi spůsob. m)
profiteri; všudy p. concelebrare ; nařízeví
p. ediclum proponěre, promulgare, man
data edicěre, zákon legem promulgare;
statky p. bona alcs publicare n. tn publi
cum addicěre; p. koho čím n. zač judi
care, declarare, appellare algm algd, (o
předsedovi volební schůze) renuntiare algm
(consulem a p.); p. koho za nepříšele ho
stem judicare, za krále regem declarare
n. appellare algm, za nevinného absolvěre
n. hberare algm culpá; 2) p. Se a)
oznámenu býti percrebresečre, in vulgus
emanare; edici, indicari etc.; p. 80 z:Č
(mocí) se facčre (regem ete.); b) — dáti
se slyšeti, praviti deelarare, sogmficare,
daicěre, profiteri, affirmare, pronunciarealgd; ost. ve též „vyhlásiti.“

prohlášení, promulgalio; edictum; často též
slov. předch.

prohlédati, prohlédnouti, problídnouti, a) :—
otevra oči hleděti oculos tollěre, apertre;
o slepém * věsum recuperare; b) p. něco
visěre, lustrare, perspicěre, perlustrare
algd; knihu p. brum tnaspicěre,pervol
věre; tp. p. koho perspicěre animum ales;
zvl. prohližeti vojsko exercitum recensěre,
inspicčre, recognoscčre; ©) p. k čemu ra
tionem haběre ret ales, respicěre algd; k
cíli jinem spectare; prohlédám k tomu ď
specto n. mihi proposilum est.

prohlídka, recensio, lustratio ; často slovesem
předch.

prohlížitel, contemplator; speclador.
-prohloupiti, v čem stulte algd facěre.
prohlubeň, altum, profundum, vorago.
prohlubiti, něco excavare algd.
prohnanosť, -ný, v. „schytralost“ atd.
prohnati, proháněti, něco algd agěre, peltěre

per (na př. per silvam); sem tam p. agi
tare, peragitare; p. koho mečem gladďio
transfigěre algm n. pectus ales.

prohnouti, inflectěre, refieciěre.
prohoditi, něco trajicěre algd; tp. p. (slovo)

— pronésti jacčre (verbum); stgmficare
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algd; přenáhliv se prohodil inconsultius
evectus projecit „ „ . mezi řečí p. injicěře
algd in sermone.

prohra, damnum,
prohrati, ve bř- aled n. ludendo (pecumam)

perděre; p. při (Z a soudu ztratiti) ltťem
D.causam amitlěre, causá caděre; p. bitvu
proelio vinci, inferiorem disceděre, sázku
p. sponstone vinci.

prohřešiti (se), peccare, delingučre, delictum
committěre, proti někomu čn algm; nep.
se nihil facěre contra algd.

prohýřiti, něco profunděre (pecuniam); dis
sipare (rem famiharem) ; čas p. tempus in
luru conviviisgue terčre,

procházeti, v. „projiti.“
procházka, ambulatio; na p. jíti amdulutum

re; jeti na p. carpento gestari, (na.koni)
eguo gestari,

projeti, projížděti a) vůbec fransvehi, per
locum a'gm vehi; na koni: pereguitare
(na př. urbem), řekou eguo flumen braji
cčre, mezi dvěna vojsky pereguitare tnler
duas acies; na lodi moře p. mare trans
mittěre; b) ——jeda prohlížeti peragrare,
perlustrare, obtre, pervolare (regionem);
všechno p. per omnespartes pereguitare
2) p. se (z kratochvíle) carpento n, eguo
gestari.

projeviti, -ovati, aperire, patefacčre algd; —
dáti znáti, říci prae se ferre, declarare,
dicčre, — dokázati praestare, praeběre,
probare (na př. fidem alcui); uaději p.
sperare; ost. V. pjeviti.“

projiti, procházeti, a) pův. per locum algm
transire, pervaděre, penetrare; p. něco
peragrare, perlustrare locum, rychle per
currěre; p. čím (per) locum transtre; po
dobně: tp. pověst prochází (mezi lidmi)
rumor n. fama est (per totam civitatem a
p.); tp. knihu p. čibrum legendo leviter
perourrěre, transire; b) p. někomu — od
puštěno míti admitti, ferrt; ignosci; to tak
lehce neprojde olluďd veniam non habebit;
dů peccato tgnosci non polest; id haud
ita facile feretur, tolerabitur, probabitur
mnohým všechno bez trestání projde sunt
gui semper děmitlantur vmpunili n. inca
stigati; ©) ——snesitelný býti čolerabilem
esse, ferri posse; d) o čase — minouti
praeterire, abire, transtre; když dlouhý
čas prošel 7—po d. č., v. „čas“ ; prošlo
30 let od.. . až do... . dnterfuere tri
ginta anni inter ete.; hodina prošla hora
praelterlapsa est, abiilt, praeterit; neda
douc ani okamžení p. sine mora, mord
non ner posila; continuo; 2) p. Ba spa
čiari, ambulare; deambulare.

projíti, projmouti, projímati, koho čím afficčěre
alam alga re; zvl. v pass. projat býii čím1
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commoveri re alga, radosti laetitiá affici
n. perfundi.

projížďka, gestatio, vectatio; excursio; obilus;
v. „projeti.“

projižděti, v. „projeti.“
prokázati, -ovati, něco a) — dáti praestare,

declarare alcui algd, čest p. komu ono
rem alcuit praestare, haběre, tribučre; ho
nore algm prosegui, božskou česť divinis
honoribus colěre algm ; úslužnost p. offi
cium adhiběre erga algm, conferre in algm,
výtečnou službu p. komu egregiam ope
ram alcui navare, dobrodiní beneficia in
alagm conferre; p. ——dokázati, v. toto;
2) p. se se praestare, praeběre, vděčným
gratum se praestare, graliam referre; ost.
V. „proukázati.“

proklatec, Řomo devotus, nefartus, sacer.
proklati, něco perforare algd, koho mečem

transfigěre, transfoděre, confoděre algm
gladio.

proklatý, v. „prokletý.“
proklestiti, něco disciděre algd; cestu p.

viam aperire, facěre; mečem cestu si p.
ferro viam facěre.

proklet, -tý, devolus, sacer; — ohavný ne
fartius, exsecrandus, vtmpius,acelestus; adv.
nefarie; u zvolání: proklatě! malum.

prokleti, exseeralio, detestatio; dirae.
proklíti, exsecrart, devověre algm; male pre

cart alcui, diras tmprecari alcui; p. koho
-— do klatby dáti aguč et tgni aleui in
terdicěre; 7—do duchovní klatby * znter
dicčre alcui sacris.

prokmitati, pellucěre.
prokopati, něco perfoděre algd (na př. mon

tem) ; p. se fodiendo vtam sibi facěre.
proleniti, v. „prozaháleti.“
proletář, 7— chuďas Aomo egens.
proletěti, pervolare algd.
proletilý, -= co řadou let platným se stalo

vetustate confirmatus, -—co řadou let práva
pozbylo vetustate infirmalus; Z zastaralý
exoletus.

prolévati, v. „prolíti.“
prolézti,perreptare algd; intr. asi transire;

nemůže p. iranstire u. evaděre now potest.
proležeti se, *femora n. humeros exulcerare

cubando
prolhaný, mendax; fallax,
proliti, prolévati, něco čransfunděre algd;

zvl. krev, slzy p. senguinem, lacrtmas ejfun
děre, profunděre; slzy p., také lacrimare;
slzy bolu pro bezdětnosť p. ordbiťatis do
lorem in lacrimas effunděre.

proliti, e/fussio; krve p. caedes; sanguis;
bez krve p. sine sanguine, až ku krve p.
usgue ad sangutnem; p. krve nevinné
parricidium, caedes.

prolomiti, něco perfoděre (na př. parietem);
perrumpěre algd; skálu p. petram pervi

projížďka — promísiti.

am facěre; p. se rumpi, frangi; p. se ně
kam črručre, irrumpěre in algd (na př. in
aedes alienas).

promařiti, -marniti, peníze pecuniam profun
děre, statek rem familarem dissipare, čas
tempus perděre, absuměre.

proměna, mutalio, commutatio, (pravidelná p.
vices (pl.), vicíssitudo ; bez p. vicissitudiní
non obnoxtus; sibi constans); — rozličnosť
varietas; p. v ohledu politickém res no
vae; p. udělati, učiniti muťtare; p. bráti,
vziti mulari; mutationem haběre; veliké
p. učiniti magnam rerum commutationem
efficčre; proměnám podrobeno jest vše
chno mihil semper suo statu manet; v. též
„změna.“

proměňavý, versicolor, váriis coloribus di
stinctus.

proměniti, mutare, immutare, commutare algd;
stráž p. mělites statione deducěre; p. něco
v jiné dn aliam naturam convertěre algd ;
vertěre, convertěre (na př. eguum tm bo
vem); V provincii p.čm provinciae formam
vedigěre; p. se muťari, se convertěre; v.
též „změniti.“

proměnlivý, mutabilis; mobdilis, variuss —
nestálý čnconstans, levis.

proměnlivost, muťabilttas, modtlitas ; — ne
stálost tnconstantia, levitas.

promeškání, ontermissio (officit).
promeškati, něco praetermtitěre algd (na př.

tempus, occasionem); deesse (officio, occa
stoni); nom inleresse (scholis); čas p. též
temport deesse, tempus non obire; nepro
mešká ni noci ni dne negue noctem negue
diem intermittit.

promichati, v. „promisiti.“
promijenlivý, indulgens.
prominouti, promíjeti, něco 7- mimo pustiti

praetermutěre algd, příležitost p. oceas?
onem praetéermiltěre ;' tp. něco komu p.
ignosečre alcui algd; algd impunttum di
měttěre; veniam delicti alcs aleui dare;
urážku p. dnjuriam non sectari n. negli
gére; trest, pokutu p. gratiam facčre alcui
rei ales; liberare algm poená; remittěre
alcut poenam ; vinu p. ignoscčre peceato
ales; peccatum alcui condonare; pošeti
losť někomu p. sčultitiae ales ignosečre,
daň tributum alcut remittěre; peníze p.
komu remiltěre n. condonare alcui pecu
mam; mnoho komu p. magně esse in
algm indulgenha; p. komu k vůli otci
algm patri condonare; lásce něčí p. něco
amori alcs largiri algd; to 8e nemůže p.
úlud veniam non habet, ili peccato ignosci
non polest.

prominutí, remissio (poenae); venta (delicti,
delictorum), též pouze venta; impunitas;
zákon o p. trestu lex oblivionis,

promísiti, něco permiscére algd,



promlčeti — propásti.

promlčeti, něco ——promlčením ztratiti velu
state infirmare algd, býti p. vetustate in
firmari n. praeseribi; promlčený vetustate
infirmatus.

promlouvání, promluvení, opiš slov. násl.
promluviti, -ouvati, prologui, vocem eděre v.

omilěre, (jsi syn smrti, jeet-li slovo pro
mluvíš moriere, si vocem emiseris); —
mluviti logut, dicěre; p. k někomu allo
gu, appellare, compellare algm ; p. 8 ně
kým o něčem collogu? cum algo de algá
rej communicare algď cum algo n. ter
se.

promoknouti, madefteri pluviá n. tmbre,
promrhati, v. „promařiti.“
promrštiti, v. „prohnati.“
promrznouti, vi frigoris penetrart.
promysliti, něco cogitando persegui, meditari,

accurate anguirere, constderare algd; řá
dně p. omni cogitationé pertractare algd.

pronájem, locatio.
pronajemník, locator.
pronajmouti, něco někomu člocare, elocare

alcut algd.
pronásledování, žnsectalio, vexatio.
pronásledovati, koho a) pův. == stíhati per

segu?, insegui, insectari algm ; nepřítele :.a
útěku p. hosti fugienti instare, haerčre in
tergo hosttum; b) tp. — nepřátelsky se
miti ke komu vexare (populum Christi
anum), imsectari (+ Christianam religio
nem); muže o vlasf zasloužilé p. bene de
republca meritos viros consectari.

pronásledovník, perseguene, infestus; tnsecla
dor; vexalor, v. slov. předch,

pronášati, v. „pronésti.“
pronedbati, něco neglgentius haběre algd;

přiležitosti p. praetermittěre oceastonem.
pronésti, pronášeti, něco a) ——skrze něco

něsti algd per locum algm ferre; b) —
vyjeviti apertre, ostenděre; patefacčre algd
(vůli svou p. animum suum alcui decla
rare nD.ostenděre) ; 7—vyzraditi proděre,
patefacčre; enunciare algd (na př. com
misse); radu p. consilium proděré, pro
ferre; pronášeti něco na sobě prae se
ferre, ostenděre alad; v pass. dtvulgari,
vulgari, patefieri, exire et in vulgus ema
nare; efferri; a když to na ně proneseno
bylo n. když se proneslo, že.. . guum
enunciatum esset n. (in vulgus) emanasset,
608...; ©)— vysloviti proferre, ajřerre;
náhled svůj p. dicčěre guid sentias, slovo
p. verbum jacčre, projicěre, úsudek n. ná
lez p. (o soudcích) sententiam dicčěre; v
pass., IZ pronáší se písmeno tak ita pro
nunctatur, profertur, exprimitur litera ; 2)
p. se s čím vyjeviti stgnificare, osten
děre, prae se ferre, aperire algd; p. se
se svým náhledem n. jakého by náhledu
byl guid aenlias n. sententiam suam aperte
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ostenděre; p. se o čem děcčre, logut de
algo; pronesl se takto n.v ten smysl Aaec
n. čn hunec modum locutus est; pronesl se
asi takto his fere verbis usus est; uctivě
o někom se p. honorifice de algo logu.

proneseni, sententia, dictum ; judicium.
pronevěra, perfidia, infidelitas.
pronevěřiti se, komu perfidium esse in algm,

proděre algm.
pronikavosť, acies ; p. zraku acies oculorum ;

p. hlasu vor acuťa.
pronikavý, a) 7— pronikající acer; acutus

(voz, gelu); o zvuku též acerbus; p. bo
lesť dolor acerbissimus, p. řeč oraťio ani
mos audientium commovens, p. vítr venlus
perfrigidus ; b) — proniknutelný, v. toto;
adv. pronikavě ——hlasem pronikavým voce
aculaj acule.

proniknouti, pronikati, a) == projíti, v něco,
skrze něco penetrare, pervaděre per algd,
k něčemu ad algd, o zvuku exaudďirt ab
algo, ad aures ales pervenire; taktéž tp.
— vniknouti penetrare in algd; pronika
jicí, == pronikavý, v. toto; tp. aněmum
movens, ad animum (animos) commoven
dum (commovendos) n. animis commovendis
aptus; proniknut commotus,mbutus (melu,
dolore), plenus (laetitiae); b) p. něco —
proraziti perfoděre algd (na př. parietem),

proniknutelný, penetrabilis; nep. impenetra
bilis.

proorati, perarare (agrum).
propadlý, -— prostálý veťustate infirmatus ;

v. též sloveso, a „proletilý.“
propadlina, čerrae labes ; udělala se p. terra

desedit.

propadnouti, 4) intr. «) pův. caděre per locum
algm ; P) — času placenídojiti caděre ; pení
ze p. tím dnem nunm? caďduníin eam diem ;
čas propadl dies »praestituta exiit, prae
teriit ; b) trans. p. něco =- z trestu soudně
něco ztratiti perděre algd; statek v po
kutě propadený praedium publicatum n.
in publicum adďictum; při p. litem per
děre, causa caděre; judicto vinci; hrdlo
n. hrdlem p. poenč capitis dignum e8se;
capitis poenam commerére; d) ——nedosíci
čeho excšděre re algá ; p. při ucházení se
o úřad repulsam ferre; 2) p. se mergi, de
mergi; destděre; město se propadlo urbs
terrae htatu hausta est.

propadnutí, p. země terrae labea.
propachtování, atd. v. „pronájem.“
propast, a) pův. (když shora se díváš, sráz)

locus praeruptus, praeceps; (vzhledem k
hloubce) vorago, též o vodě jako zvl. gur
ges; p. mořská profundum ; p. se udělala
terra desedit ad infinitam altitudinem; b)
tp. ——zkáza peslis, pernicies,

propásti, čeho negligěre algd; zvl, příhodného
11*
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okamžiku p. opporlunitatem negligěre, cor
rumpěre, nepropásti, též observare.

propichnouti, co čím perfoděre, transfigěre
algd alga re.

propiti, (peníze, statek a p.) polando consu
měre algd.

propitné, munusculum, mercedula,
propláknouti, něco elučre, prolučre ulgd.
proplésti, něco čím algd alcut řei intexčre,
proplouti, — proplaviti se transnalare flumen ;

transmittěre mare.
propouštěti, v. „propustiti.“
propověď, v. „průpověď.“
propověděti, něco enunciare, dtcěre; onen

starý Kato velmi pěkně propověděl Cato
ille senex pulcherrime dixit.

propracovati, něco diligenter perficěre algd;
p. se něčím eluclari algd, per algd pene
brare.

propůjčiti, -ovatí, komu něco n. čeho čribučre,
dare, praeběre, conceděre alcui algd; po
moci p. opem ferre alcui, K čemu adju
vare algm ad algd asseguendum; totéž
če tné místo p. komu algm eodem in ho
nore haběre; alcui eundem honorem tribu
čre, dare, deferre; miloať komu p. clemen
čem se praeběre alcui; laskavého ucha p.
secundas aures praebere alcui; p. se ně
komu k čemu (k službám) morem gerčre
alcui; operam suam praeběre ad algd;
facilem alcui se praeběre, sui potestatem
facčre ad algd; p. se komu (láskou a p.)
algm complecii (caritate ete.); k službám
p. se komu officia alcui praestare, iwalgm
conferre; přátelům štědře se propůjčil be
nignus in amicosfuit n. officia in amicos
contulit; Času 8e p. tempori servire n. ce
děre.

propuknouti, erumpěre, oriri, exoriri (0 ne
moci, válce a p.); zlá nemoc propuká
pestilenbia erumpit, ingruit (inter agrestes) ;
když spiknutí propuklo guum conjuratio
ex latebris atgue ex tenebris erupisset.

propustiti, propouštěti, a) koho, kudy čransi
tum n. tfer dare alcut, něco transmiltěre
algd; p. vodu, o lodí (omn?bus) compagi
bus aguam accipěre; sentinam trahěre; b)
p. koho — pustiti koho od sebe dimičtěre,
missum facčre algm, u vazby e vinculis n.
e custodia algm emiitěre; taktéž: p. koho
(na př. vojíny) ze služby a p. máttěre n.
dimittěre algm, z úřadu successorem dare
alcui; manželku p. urorem repudiare; z
poddanosti koho p. algm in hbertatem
vindicare, otroka servum manu mittěre;
tedy: propuštěný liber; syna z moci ot
covské p. filžum emancipare; p. koho bez
trestu zmpunilum n. incastigatum algm di
matlěre, u žaloby absolvěre algm.

propuštění, on8sto, dimissto; p. otroka: ma
UM18800,

— proseděti.

propuštěnec, (vzhledem k bývalému pánu) Ji
bertus; (vuhledmo k stavu) libertinus.

proputovati, v. „procestovati.“
proráziti, prorážeti, 4) p. něco, = prolomiti,

perfringěre, — probodnouti perfoděre, —
protlouci perlunděre, == prodrati perrum
pěre algd; p. cestu vtam facčěren. ape
riřej šik p. per aciem perrumpěre; slunce
mraky proráží sol discutit nudila; b) abs.
proraziti — náhledu svému platnost zí
skati pervincčre; superáre; konsulové ne
mohli p. consules non poluerunt pervin
cěre; p. s čím obtiněre algd (causam s věcí
svoji), perficčre ut s konj., 8 návrhem zá
kona legem perferre; 2) p. se ferro sibi
viam facěre.

prorocký, divinus; falidicus; p. řeč verba
divino guodam instinctu elata; adv. di
vine, divinitus; prorocky n. po prorocku
sobě počínati coelesti guodam instinctu agt
tari.

proroctví, vaticinium, praedictum,
prorok, * propheta; vates.
prorokyně, vates; mulier fatidica.
prorokovati, něco, o čem vatťicinari algd; ca

něre, divinare, augurari; praenunctare;
csud komu p. praedicčre, guid alcuž even
turum sit; prorokující fatidicus.

prorokování, valicinatio, praediciio; Z pro
roctví valicintum, praedictum.

prořeknouti, prořici, prologui; (v. „promlu
viti“); náhodou slovo p. Jacčěre, dicčré
algd; p. se inconsultius evelu.

prořiznouti, něeo persecare, scinděre, exciděre
algd.

prosa, v. „prostomluva.“
prosaický, a) pův. p. spisovatel, v. „prosaik“;

p. řeč v. předch. ; b) tp. — suchopárný
siccus; jejunus; adv. a) oralione solula ;
b) jejune.

prosaik, scrtptor solulae orationis.
prosáklý, čím čnfectus alga re; madidus

alga re.
prosáknouti, permadescčre alga re.
prosba, a) pův. preces, rogatio; — přání op

tatum; votum ; snažná p. obtestatio, obse
cratia; 8 ponížepou n. snažnou p. sup
pliciter; na p. rogatu (meo, ejus); algo
rogante, precante; p. za milosť, za odpu
štění deprecatio (facti); p. činiti petěre,
precari (o něco algd), v. „prositi“ ; prosbě
místo dáti, povoliti, p. vyslyšeti audďtre
preces ales, petenti alcut satisfacčre n. non
deesse; prosbami na koho dorážeti preci
bus algm fatigare; b) — modlitba preca
čio, preces; supplietum.

prosebník, rogator; supplex; — žadatel, v.
toto.

prosebný, supplrx; p. list, p. spis čibellus,
literaa supplices.

proseděti, perseděre (totam noctem).



prosekati — prostonárodní.

prosekati, proseknouti, dissecare, disciděre
alod; p. 80 per medios hostes férro sibi
vtam facčre.

prozevadlo, cribrum,
prosevati, cribrare, cribro cerněre alagd
proschnouti, siccari.
prosinee, (mensts) December.
prositi, ZZ poprositi rogare, (troéhu důr. jest)

orare; — prosebně vzývati precari, důr.
— zaklínati obsecrari, obtestari, — plačíc
p. tmplorare, — klečíc n. pokorně p. sup
plicare ; p. čeho na kom, kobo zač n. oč
petěre algd ab algo, orare n. rogare algd
ab algo n. algm algd; prečori algd ab
algo n. algm ut . . „; pro Bůb n. snažně
p. obsecrare, obsterari, deprecart, summis
precibus rogare algm ; pokorně p. suppli
care, supplicem esse alcui; prosím pro
boha, pro všecko oro guaesogue, obsecro,
obtestor; o pomoc koho snažně p. auxt
ltum alcs implorare; p. o zamezení čeho
deprecari algd; p. za život mortem depre
cari; prosím (co mezislovce) guaes0, or0,
obsecro; prosící supplex; p. nač koho (na
př. na oběd) inviřare, vocare alom (ad
coenam); zvl. p. ——žebrati mendicare,
mendicari (zač algd); stipem colhigěre; p.
se oč pbrecibus efflagitare algd; V. „pro
siti.“

proskočiti, transsilire per locum algm; pene
trare per algd; tp. řeči proskakují ser
mones exoriunlur, crebescunt.

proskoumati, perscrutari, pervestigare, explo
rare alagdď.

proslaviti, koho čím ?l/ustrare, nobilitare algm
alga rej p. se gloriam sibi comparare,
laudem. stbi parare, svými činy rerum ge
starum laude florere.

proslíditi, něcopeřspeculari, perscrutari, rt
mari algd.

proslov, prologus,
prosloviti, verbis expriměre, enunciare.
proslulý, clarus, tnelilus; tlustris, nodilis,

čím re algá; ornatisstmus (docirina); p.
učiniti, v. „proslaviti.“

proslulosť, gloria, claritas.
proslýchati, zvl.: proslýchá se dicitur, fertur.

Jfama est.
prosmyk, angusliae, fauces ; ——lesnatý důl

saltus.
proso, militum.
prospati, něco somno conlerčre n. consuměre

(diem); tp. — zanedbati negligěre algd;
čas příhodný p. lemport tndorm?re; p.
starosti a p. curas somno pellěre; p. se
edormire, somno satiari.

prospěch, a) ——zdar, pokrok successtus, pro
cessus, progressus; ——výsledek proventus;
v. též „pokrok“; bez p. neguteguam, fru
stra, něco činiti operam perděre; p. činiti,
bráti succeděre, proceděre; b) 7—užitek
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commodum, utilitas; fructus; zájmy
rationes ; ku p. něčímu e re n. ex usu
ales, k svému p. aď suam uliliřatem; p.
přinésti, s p. n. kn p. býti n. rčení: p.
káže prodesse, (magno) usut esse; fructum
ferre, conduečre, expedire, in rem esse
aleut; též juval, ex usu est n. accidit;
expedit, e re est (jest ku p. obce e re pu
blica est na př. algm interfici); z toho
mém i ten p., že.. ex guo eliam illud
asseguor, uť ete.; o p. země pracovati rei
publicae consulěre; ve svůj p. obrátiti něco
in rem suam convertěre algd.; hleděti, há
jiti, šetřiti svého p. 860 commodo consu
lěre n. servire, causam suam tueri; sobě
v p. koho odsouditi algm stbi condemnare ;
někdy se vypouští: volba (byla a) skon
čila se ve p... comitia habita sunt.
Creati sunt consules L. Aebulius, P. Ser
vilius.

prospěšenství, prospěšnosť, udilitas; commo
dum.

prospěšný, učzlts (k čemu alcu? re?, ad algd);
solutaris ; zvl. zdraví p. saluber; p. jest
expedit, conducit, juvat, prodest, v. „pro
spěch“ b); jest mně p. est e re mea, est
míhi udilitati ; nejprospěšnější by bylo op
limum est.

prospěti prospívati, a) v čem, — pokrok či
niti proficěre, progressus facčěrein re algá;
viděti stát prospívati (an prospívá) rem
publicam procedentem widere; b) ——uži
tečným býti učilem n. utilitali, usui esse,
utilitatem praeběre n. afferre, komu pro
desse alcui, ex usu m. ex re alcs esse;
zdraví p. salubrem esse; prospívá -— ku
prospěchu jest, v. „prospěch“ ; v ničem
jiném neprospěti něhil aliud praestare.

prospívání, v. „prospěch.“
prost, v. „prí stý.“
prostácký, simplex, apertus, verus; Z pro

hlouplý sťultus.
prostáctví, stmplicilas; = hloupost stultilia.
prosták, homo simplex, apertus; — hlupec

homo stultissimus.

prostálý, v. „propadlý.“
prostavěti, aedificando consuměre (pecuniam).
prostěradlo, čegumentum (linteum); stramen

tum.
prostírati, v. „prostřiti“; p. 86, V. „rozpro

stírati se.“
prosto, v. „prostý.“
prostoduchý,. simplex, apertus, verus.
prostomilý, dilectissimus, unice dilectus.
prostomluva, oratio soluta; prosa oratio; těž

pouze oralio.
prostonárodní, ad Wvulgarempopularemgus

sensum accommodatus; adv. ad commune
judicium popularemgue inlelligeniiam a6
commodate,
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prostomyslnost, a) v dobrém smyslu, v. „pro
stosrdečnost“; b) — prohlouplost stultitia.

prostomyslný, a) — prostosrdečný, v. toto;
b) — prohlouplý stultus; adv. stulte.

prostopášnost, licenita, intemperantia ; libido
ejfrenata.

prostopášník, v. násl.
prostopášný, efrenatus, intemperans; libidi

nosus; p. život, p. mravy mores soluti ;
v. „prostopášnosť“ ; adv. efrenate, intem-
peranter; libidinose.

prostor, -ra, spatium; locus; p. mezi dvěma
věcmi zniervallum, spatium interjeclum ;
celý p. světa orbis čerrarum; volný p. pou
štěti locum dare n. relingučre; ost. v.
„místo.“ .

prostorný, v. „prostranný,“
prostořeký, liberius n. inconsiderate loguen$;

arrogans; -— drzý protervus ; obecněji
levis.

prostosrdečnosť, stmplicitas; animus apertus ;
epos.

prostosrdečný, stmplex, apertus, ingenuus; —
milý lepidus; adv. simpliciler, aperle, in
genue, hbere.

prostota, — „prostosrdečnosf“, v. toto,
prostovláda, v. „samovláda.“
prostovlasý, passis capillis n. crinibus.
prostranek, funts.
prostraniště, v. násl.
prostrannost, prostranství, spattum, locus (p.

domu amplitudo domus); — objem ambi
čus, ctroutlus ; p. času spatiam temporis;
p. mezi dvěma věcmi tntervallum.

prostranný, amplus, spattosus; lačus,magnus;
laxus; zvl. na prostranně, v. „veřejně.“

prostrčiti, něco Úrajicěre, transmiltěre algd.
prostřed, meďia pars, medius locus, medium

ales rei; obyčejně však stává adj. medius ;
p. světa meďtus mundus, p. lesa media
stlva 4 p.; zvl.: v p., u p. čeho, na př.
u p. města tn media urbe; u p. jara, leta
medio vere, media aestate; v p. hradu in
media arce; v p. cestě ex medio itiněre
a p.; položil se u p. mezi. —.medius
discubuit inter (Targutnium et Perpernam);
vrhl se do p. nepřátel in meďios hostes
irrupit; často předslovcem inler: do p.
hoditi, klásti, dáti. |. čnterjicčre algd
inter algd; u p. namazati interliněre a p.

prostředečný, guoď per alium (ope altus) fit,
efficitur.

prostředek, a) ——prostřed media pars, me
dtus locus, medium alcs ret; prostředkem
města per meďdiam urbem; ost. v. „pťo
střed“ ; b) ——jmění, obyč. pl. prostředky
opes, copiae, facultates, fortunae; nemá p.
dnops est; ©) IZ náčiní znstrumentum, —
cesta moďus, iter, — pomůcka adjumen
tum, spůsob ratio, via, subsidium, abstrakt
něji constšum; často též abl. slova rea n.

prostomyslnosť — prostý.

zájmena rodu středního: chopiti se p.
consilium capěre, rationem inire, proti Če
mu occurrěre ret alcui; mírnějších p. se
chopiti lenius agěre, všech p. omnia expe
rěri; nihil intentatum relingučre, posled
ního p. ad ultimum auxrilium descenděre;
všemi možnými p. guibuscungue redus pos
sum (poteram a p.); jindy netřeba zvláště
vytknouti, na př. p. k uprchnnutí efugi
um; vynašel p., jakým by mu mohl ško
diti reperit guo ei noceret; tímto p. hoc,
eo; hac re; zbyl jediný p. relnguebatur
(n. nihil relinguebalur mist) uť s konj.;
všemi p. omni ope atgue operá; zvl. d)
p. proti čemu remedium ales ret n. ad
algd; medicina; tp. salus; prostředkem
koho per s akk. ope n. auxiho alcs.

prostředenství, v. „prostřednictví.“
prostředí, v. „prostřed.“
prostředkování, inlercessio; p. něčím, opiš

slov. násl. (též ales beneficio n. per algm,
ope alcs).

prostředkovati, tnlerceděre, intervenire, se in
terponěre, 3 kým agěre cum algo, mezi
kým inlerpretem n. infercessorem esse; V.
též „sprostředkovati.“

prostřední, a) — u prostřed jsoucí med?us ;
p. cesta vča media; b) — mírný, ne velký
a ne malý moďicuš, mediocris; velmi p.
permediocris; p. postava stalura mediocris
n. modica; tp. p. cesta meďiocritas, me
dium, modus; p.cesta jest nejlepší meďio
tutisstmus ibi8s; adv. mediocriler, modďice.

prostřednice, interpres; concihatrix (ales rei).
prostřednictví, intercessto; prostřednictvím

někoho algo tntercessore n. tnterprele, per
algm.

prostředník, onlerpres, intercessor ; concilalor
(alcs ret).

prostřednost, mediocritas.
prostřeliti, prostřileti, čelo algd n. algm tra

Jicčre, transfigěre ; zeď p. tormentis et art
elum pulsu muros gualěre; murti pariem
ariete incusso subručre.

prostřihnouti, něco persecare algd.
prostříti, prostirati, něeo sublerněre, panděre

alad; půda prostřena čalouny solum la
pelis contectum; na stůl p. něco sterněre
mensam (na př. linteo); abs. — chystati
k jídlu črichnia sterněre, coenamapparare.

prostý, prost, a) — rovný rectus, direclus ;
p. vlasypassus capillus, crines passi; b)
— jednoduchý stmplex, apertus, rectus ;
— obyčejný communis, vulgaris, mediocris ;
p. řeč oralio incompta, inornata, = pro
stomluva, v. toto 3 p. člověk unus e mullis,
ve smyslu poněkud potupném faluus, sub
absurdus; ©) p. čeho liber n. vacuus re
n. arealga, p. codo daní, služby vojengké
A p. mmunis; gut vacat; prost býti čeho
vacare, solultum esse re alga, zla, nemoci
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prosvítati — protiviti se.

carére malo, morbo ete.; p vášní solutus
n. remotus a cupiditatibus; cupidilatum
expers; býti p. podezření abesse a suspi
ctone; adv. a) I— rovně recte; b) ——je
dnoduše stmphciler, aperte, ingenue, vere;
fatlue; libere; mluvim p. libere et aperte
loguor; ©)prosto, na prosto a) I prostě
simpliciter, libere, aperte; R) — scela
prorsus, plane, omnino; u4 p. ne — ne
guaguam, neuliguam; to jest na p. ne
možno id guidem neguaguam fiert potest;
r) — každýmspůsobem uřigue,

prosvítati, pellucere.
prošiti, oblek zlatem awrum tnsučre vestibus,

též inlexčre aurum.
prošlý, a) — minulý praeteritus, exactus; b)

Z propadnatý commissus,caďucus; p. den
dies committendi; dies; ©) p. v čem pert
tus alcs rei, v. „sběhlý.“

protáhnouti, protahovati, a) něco skrze něco
trajicěre, transmiltěre algd per algd; p.
se transmitli, perreptare per ete.; b) —
natáhnouti něco extendere, tenděre-algd ;
p. se extendi; o osobách: údy p., p. se
brachia et erura porrigěre; ©) o čase —
prodloužiti producěre (sermonem),proferre,
extenděre algd; věc se protahuje res du
citur, perducitur, producitur, trahtitur;
válku protabovati bellum ducěre, trahěre;
když se spor ten až do noci protáhl Aac
controversid usgue ad noctem ductá n. per
duclá; d) — prodlívati s čím morart, tar
dare, retardare algd, moram n. ťardita
tem ajferre alcui rei, dijferre algd ; to ne
nechá se p. res moram non habet; v. „od
ložiti“ ; p. koho dďetiněre, retiněre algm ;
©) p. zemi, skrze město Úranstre, iter fa
cěre per locum algm.

protahování, ——prodlužování mora; ——od
kládání dilatio, prolatio, z jednoho dne
na druhý procrastinatio.

protější, contrarius, adversus; z p. strany
ex adverso.

protékati, něco, skrze něco per locum algmKA
proti, praep. 1) vzhledem k prostoru a) —

na drahé straně, s druhé strany contra
n. adversus s akk., ex aďverso s dat.
(proti městu ex adverso urbi), e regione
s gen. (p. městu, věži, jednomu z mostů
e r. oppidi, turris, untus eorum pontium
a p-), též s dat. (p. nám 6 r. nobis, p.
táboru tábor rozbiti e r. castris castra
poněre); p. oněm krajům contra eas regi
onés; p. sobě ležící, stojící contrarius, ad
versus ; o poloze krajin: ad — versus; p.
poledni aď meridiem versus; p. východu
ad orientem; v. „k.“; b) k naznačení po
byba: obvtam; p. komujíti, jeti, běžeti
a p. alcui obviam tre, proficisci, currěre
ete.; ost. v. „naproti“ ; 2) k naznačení
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odporu contra, in, adversus 8 akk. ; bojo
vati proti komu contra algm pujnare,
řečniti orationem habere in algm; lék p.
jedu remeďium adversus venenum; u subst.:
válka, řeč proti komu, stává také ad)j.,
na př. váika p. Michridatovi bellum Mi
thridaticum n. contra Mithridatem gestum;
řeč p. Katilinovi oraťio catilinaria n. con
tra Catilinam habila ; často klade se gen.:
uáští p. nepřátelům odďčumhostium; pro
středek p. nemoci remeďtiummorbi; u slo
ves „protiviti se“ a p. stává též záporná
věta s ne: nikdy nevystupovalo se prad
čeji p. splácení dluhův jako za mého kon
sulatu nunguam vehementius actum est
guam me consule, ne solverelur aes ali
enum); obzvl. a) u sloves „brániti, chrá
niti“ a p. stává ab s abl.: brániti koho
proti nepříteli ab hoste algm defenděre;
proti mrazům více chráněný a frigoribus
tutor; b) p. vodě, p. proudu adverso flu
mine, p. větru adverso vento (navigare) ;
c) k naznačení odchylování 8e praeter,
contra 8 akk.; p. nadání praeler spem n.
conéra ac credidi; praeter opimonem; p.
nařízení contra atgue erat dictum; p. mra
vu, zvyku praeter morem, consuetudinem;
p. řáda a právu contra jus et fas; p. zá
konu, p. vůli něčí praéter legem, praeter
ales voluntatem (zz nedbaje zákona, vůle);
p. zákonu jednati contra legem facčre, le
gem wiolare; p. své vůli jsem to učinil
invitus fieci; proti vůli otcově patre in
věto; býti p. komu contra algm facěre,
p. sáměru něčímu a consiiio ales abhor
rěre; d) proti tomu contra, též contra ea;
e conirario; ať, sed; u spojení se slovesy
dostačí předslovce 0b —, re —; nemám
nic proti tomu nehil repugno; mluvil p.
tomu odlocutus est, repugnavit; V. „na
proti“ ; 3) k vytknutí porovnání prae 8 abl.,
ad 8 akk. na př. všichni jsou proti němu
malí omnes prae illo parvi sunt; C. A.
nic p. Coeliovi nejsouce Clodius, Asellio
nihil ad Coelium; to není nic proti tomu
iď cum dllocomparart non potest ; též vě
tou suť: oni zdají se proti letopočtu řím
skému starci A: gutdem, ut populi romani
aelus est, senes debent vidert; ost. v.
rovnání.“

protijed, remedium adversus venenum; anti
dotum.

protíti, dissecare, discinděre algd.
protiva, subst. contrarium neb adj. contrarius,
protivenství, res adversa, casus adversus; ma

lum, tncommodum.
protiviti se, komu, Čemu, proti čemu resi

stěre, obsistěre, adversari, repugnare alcui,
teňděre udversus algd; často následuje
předmětná věta — p. se čemu, aby ne —
resistere, ne s Konj.; neprotiviti se non

nr
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restslěre ete, ne n. guin n. guominus s konj.;
to se mi protiví čaedet me hujus rei; leh
komyslnosť se člověku velice protiví levi
tatis animi me perlaesum est.

protivnice, adversarta, aemula.
protivnictví, dnimicitiae, odium, simultas.
protivník, adversartus, aemulus.
protivnost, 7—protiva contrarium; — nepří

jemnosť, v. „protivenstvi“ ; 7m nopřáte!
ství tněmicitia, odium.

protivný, a) ——naproti postavený oppostlus,
objectus; vítr p. rentus adversus n. con
trarius; b) — odporný molestus, gravis;
ingratus ; býti komu p. fastidium movere
alcui; taedium creare alcui; taedet me
ales ret ; c) -— nepřátelský adversus, con
trartus; p. strana pars n. factio adversa ;
adv. molesle, graviler, tngrate.

protizákonný, legibus repugnans ; injustus.
protkati, neco čím algď aleui rei intexěre;

tp. básně protkány jsou čím algd disse
minatum est per carmina.

protlačiti, něco — prolomiti frangěre, effrin
gěre algd; p. 8o skrze zástup per turbam
penetrare n. viam sibi facěre.

proto, adv. €0, ed re, ed de re, ob eam rem
n. causam, ejus ret causa; a proto, protož
guocirca, guapropter, gua re, guam 0
rem n. causam; často též větami gude
guum ita sint, guo jfiť n. factum est ul
ete. guod si ita est A p.; proto poněvadž
eo guod, propterea guod; proto přece ni
hilo minus, mihilo secius; ne proto aby
non guo 8 Konj.

protokoll, tabulae; úřední p. monumenta pu
blica; v p. uvésti, v. násl.

protokollovati, tn čabulas referre algd; v. tež
„sepsati.“

protože, conj. guta, guod, guoniam, guun,
ost. v. Gramm.

protrhnouti, něco perscinděre, dirumpěre, per
rumpěre algd; tp. smlouvu a p. ps V.
„zrušiti“ ; p.se dtrumpi; hráz se protrhla
aggeres rupli sunť; p. 86 ze sna somno
solvt.

protřiti, protirati, cestu vlam muntre (pův. i
tp.); tp.oči p. komu meltora algm dověre;
p. 86, V. „prodrati se.“

proud, ffumen, cursus; pl. proudy uctu,
aestus; tp. p. času cursus temporis, p. slzí
multae lacrimae; ve třech p., o vojsku
tripartito ; silný p. řeky vis atgue impetus
Jfluminis; řeka prudkým p. teče Jfluvtus
rapido cursu fertur; proti p. adverso flu
mine, contra aguam; po n. podle p. 8e
cundo flumine, secundum naturam flumi
nisj proudem zachvácen W Jlumánis op
pressus; proudem pohlcen býti gurgite hau
riri; proudem ítéci) fluminis instar (ftučre),
tp. largiter (se effunděre, ferri); proudem
tekla krev plurimus (1b1) sanguis erat;

protivnice — prověsti.

proudem slzy cediti mullas lacrimas effun
děre.

prouditi se, fluctuare; řeka prudce se proudí
titatus fertur fluvius.

proudění (moře), ffumen; aestus, ffuctus.
proukázati, proukazovati, a) ——ukázati něco

monstrare algd; obyč. p. se 8 čím osten
děre alcut algd; proferre algd; p.sekým
(býti) praeběre, praestare, exhiběre se
(mužem virum) ; b) p. komu co 7 uděliti
pracstare alcui 'algd; ajficěre algm alga
re, dobrodiní (pl.) beneficia in algm con
ferre u. aleui tribučre, česť honore algm
afficěre, honorem aleui habere, honor alcuž
esť.

proutek, v. „prut“
proutěný, vimtneus,
proutí, a) Z= mnoho prutů, v. „prut“ ; b)

roští sarmenta.
proužkovati, * virgis distingučre algd; prouž

kovatý Ť virgatus.
prováděti, v. „provésti,“
provaliti, provalovati, něco perfringčre algd;

provalovati se voluťari, se volutare (in
luto).

prováti, provanouti, perffare algd.
provaz, silný funis, slabý restis, k věšení

lagueus, lodní rudens ; provazem koho od
praviti suspenděre algm; in erucem tollěre

algm; po p. choditiP funem ingredt.provázeti, v. „provésti.“
provázek, funiculus ; vinculum,
provaznik, restio,
provdati, dceru za koho fiham alcu: in ma

trimono n. tn matrimonium collocare; ji
am n. virginem alcui nuplum n. in matri
montum dare, filiam matrimonio cum algo
jungěre; Jfillam nuptum collocare; p. se
matrimonio se jungěre n. jungi; nuběre
alcui.

provedení, a) — vykonání exsecutio, confectt0,
——vystavění exraedificatio; často slove
sem: vzpírati se p. čeho ne res confici
atur obsistěre ; b) p. čeho slovy explicatio,
exposilio; ost. v. slov. násl.

provésti, provoditi, prováděti, provázeti, provo=
zovati, 1) p. sšrze něco == naskrz vésti
traducěre algd per locum algm; 2) p. Ko
ho, aby shledl circumďucčre algm (na př.
per aedes po domě); p. koho aco pamět
ního, ukazovati ducěre algm ad ea, guae
visenda sunl et unumaguidgue ostenděre ;
3) provázeti, provoditi koho a) pův. =
s kým jíti comttari, čestně deďucčre, též
prosegui algm, pro ochranu praesidio €888
alcut; cum praesidio deducčre algm; K
brobu koho p. eďsegutas funeris ales pro
segui; provázen kým comilante n. comite
algo, (je-li průvod veliký) stipatus, v. „8“ ;
b) tp. «) odcházejícího provázeti na př.
slzami prosegu algm lac.imis, blahopřá



provincie — prst.

ním donis ominibus, votis; P) v hudbě
adesse alcui; zpěv provázeti hudbou * 80
ctare carmina nervis, vocem fidibus jun
gěre; pišťala p. zpěv * čibtarum soni con
Junguntur cumvoce; x) ruka provází slova
přednášená manus subseguitur verba; 4)
p. něco = činiti, konati conficčre, perfi
cčre, peragěre algd (čin p. perpetrare fa
cinus, slavné činy res praeclaras gerčre,
šŠašky, dětinství p. tneptias, puerilia trac
lare, Žertyjocart), — páchati patrare, per
petrare (facinus, caedem), committěre (sce
lus, nefaria facinora), exercére (crudelita
čem); moc p. nad kým n. nad čím vim
adhiběre n. ajferre alcui, violare algm n.
algd; vim el manus inferre alcui; p. svou |,
vůli obtiněre guod velis, svůj záměr pro
positum peragěre; consilium suum ezsegut;
provedl to, že.. . ejffeciťut ete.; výrok
něčí p. auctoritatem (Amphictyonum) tueri;
zvl. provozovati něco 7Z zanášeti se čím
factitare, facčre, exercére, tractare alagd
(na př. piraticam loupežnictví námořské,
artem umění, rem rusticam rolnictví); ku
pectví p. mercaturam facěre; provozovati
hry divadelní eděre n. dare spectaculum,
ludos ; agěre fabulam; 5) — dokázati a)
slovy docěre, ostenděre algd, důvody rati
onibus confirmare ulgd; vůbec probare,
demonstrare, ostenděre, efficěre (algd esse) ;
p. něco na koho, v. „dokázati“; dokázal
jsem a provedl to, že. docut et rati
omibus confirmavi (s akk. a inf.); žalobu
p. rem peragěre; provedl při výmluvně
causam diserte peroravit; co se dápro
vésti guod probari n. demonstrari potest;
podobně: p. něco řečí, písmem, spisem
verbis persegui, exponěre algd ; b) p. něco
— spůsobiti proficěre, efficčre, facěre (mul
čum, nihil); 6) ze světa koho p., v. „usmr
titi“; 7) p. sobě, si, v. „počínati sobě.“

provincie,prověncia; provincii učiniti n for
mam provinciae redigěre; z p. odejíti (co
místodržitel) provincia deceděre; obyva
telé provincie provinctales (ium).

provinciální, provincialis.
provinění, delictum, peceatum; důr., V. „zlo

čin“ ; oběť za p. piaculum.
provinilec, kdo jisté provinění spáchal auctor

sceleris; is gui scelus commisit, perpelravit
n. malefictum admistt; v. též násl.

provinilý, nocens, noxtus, 80n8.
proviniti, něco auctorem esse ret ales, delin

gučre algd; on nic neprovinil nullam com
meruit culpam; v. též „uaviniti“; život
p. capitis poenam commerčěre; p. se pec
care; delictum comnuttěre, těžce magnum
delictum committěre, na někom peccare in
algo.

provívati, perffare (algd).
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provléci, něco něčím črajicere, transmiitěre
algd per algd.

provoditi, v. „provésti.“
provolání, veřejné ohlášení promulgatio; €

dictum ; p. učiniti eďdicěre, edictum eděre.
provolati, p. něco pronunciare, promulgare

elgd; hry dáti p. ludos indicěre; p. kobo
čím n. zač (při volbě) renuntiare a'gm
(consulem) ; p. koho za krále a p. regem
appellare algm.

provolávač, praeco.
provozovati, v. „prověsti.“
provrtati, perterebrare, perforare algd.
prozaháleti, něco desidia perděre algd; ne

prozahálím žádného dne, též nullus dies
exit per otium.

prozatím, v. „zatím.“
prozatimní, guod ad tempus fit ; p. vůdee dux

ad tempus lectus ; p. nařízení ediclum ad
tempus propositum ; prozatím komu
svěřený Jiduciartus (na př. tmperium, 0
pera) ; v. „zatimní.“

prozbyti, něčeho amittěre algď,
Jacturam facčre ret les.

prozpěvovati, caněre, cantare, písně carmina
caněre; p. sobě caněre, cantare; * can
tillare.

prozraditi, něco proděre, patefacčre, enunci
are algd; p. se (zvratně) se proděre; o
věcech —- znamenati ostenděre, demon
strare; esse alcs; vábavá chůze prozra
zuje lenocha zngressus langutdus n. lentus
segnis hominis est.

prozrazení, prodilio.
prozřetelnosf,providentia, prudenha ; cautio.
prozřetelný, prudens; cautus; adv. pruden

ler, caule.
prozříti, v. „prohlednouti.“
prožiti, agěre (na př. vitam, aelatem); třid

cet let p. čriginta annos vivěre; ostatní
život s kým p. religuam vilam cum algo
exigěre.

prožvatlati, něco efutire algd; vulgare (ar
cana).

prs, mamma, uber; dítě při p. tnfans lactens;
dáti p. dítěti infanli mammam n. ubera
praebere, infantem mammae admověre; pi.
prsy, prsa — bruď pectus; jízvy na p.
cicatrices adverso corpore; rána na p. vul
nus adversum; prsa vzhledem k hlasu a
plícím laťtusn. pl. latera; dobrá prsa (u
řečníka a p.) bona latera, slabá p. latus
imbecillum ; šetřiti si p. laleri consulěre.

prekati, emicare; obeň prská ignis scintillas
edit, micat; chřípěmi p. freměre.

prsní, přelož gen. pectoris; p. rána vulnus
pectoris n. adversum, p. n?moo morbus
pectoris,

prso, v. „prs.“
prst, a) u ruky, ©) pův. děgiťus; přední prst

index, prostřední p. děgilus medďdtius,prstenní
1**

samochtě
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digitus minimo prowimus, malík digitus
minimus; tp. něco v prstech míti facile
expedire algd; na p. vypočísti digilis n.
per digitos numerare; ani.prstem nehnouti
ne manum guidem verlčre; alcs rei causa
ne digitum guidem porrigěre; někoho přes
prsty klepati reprehenděre n. objurgare
algm; skrze prsty hleděti komu, na koho
(— sbovívavě) zndulgěre aleui, (Z závi
stivě) inviděre alcui; dlouhé p. míti fu
rari; přísl.: dá se okolo prstu obvinouti
nihiš est illo tractabilius ; prsty si opáliti
infortumum invemirej; ojfenděre; B) prst
co míra: jednoho prstu ztlouští, na p.
tlustý digilalis; unum digitum crassus,
dlouhý unum digitum longus, široký unum
digitum latus; digitahs; b) prst a nohy
digitus (pedis); po prstech jíti gradu su
spenso %re.

prst, humus; 8 p. zmásti, smisiti, srovnati
solo aeguare.

prsten, anulus; p. nastrčiti anulum indučěre;
pečetní p. anulus (signatorius).

prstének, anulus.
pršeti, a) ——sypati se, padati caděre, deci

děre, deftučre; listí prší se stromů folia
ex arboribus decidunt; b) ——dětíti plučre,
neosobně pluit; silně prší magna v?8 a
guae dejicitur, magnos et assiduos habemus
ombres; prší krví, kamení n. kamením
pluit sanguine n. sangutinem, lapidibus.

průba, experčmentum, tentamen; periculum ;
p. udělati experiri n. ťentare algd, peri
culum facčra rei ales.

průčelí,frons; p. vojska frons, (prima) acies.
průčelník, propugnator.
prudkonohý, pedibus celer; pernix.
prudkosť, ——rychlost celeritas, velocitas; důr.

rapiditas (fluminis) ; ——divokost ferocia
(Hectoris) ; -— kvapnosť, síla vehementia,
ardor, impetus; p. mysli tmpelus n. ardor
animi ; p. nemoci gravitas morbi; p. hněvu
iracundia.

prudký, a) ——rychlý celer, velox; rapidus,
praeceps; p. řeka rapidum flumen ; b) —
násilný, náhlý vehemens, acer, gravis; p.
oheň incendium grave n, magnum; p. zima
frigus grave; p. bitka pugna aecris; tp. o
povaze ferox; p. člověk homo fervidi in
genii, homo iracundus n. praeceps in iram;
o vášních ardens, flagrans; z prudka =
prudce, adv.celeriter, rapide; řeka prudce
proudí fluvius citatus fertur; — násilně,
náhle vehementer, acriter, graviter; p. mlu
viti magná contenlione logut.

průduch, spiraculum; fenestra.
průdušnice, arteria.
pruh, a) od metly vibex; od rány vůbec ci

catrixg; b) m cokoli dlouhého na těle,
šatstvu a p. Jťmes, linea, virga; ©) —
pásmo země coelum.

prsť — průvan.

pruhovitý, virgatus.
průhledný, pelluciďus,
průchod, abstr. -—prochození i konkr. —

průchodiště transitus; dáti komu p. skrze
provincii ifer n. transitum n. itineris fa
cultatem alcui per provinciam dare; jindy
p. 7—úžina angustiae; podzemní p. spe
cus; podkopníp. cuniculus ; tp. — volnost,
svoboda (k) činění successus, přogressio ;
volný p. míti 20n tmpediri, cohiberi, coěr
ceri; šťastný, zlý p. míti bene (prospere),
parum proceděre; dáti čemu p. locum
dare n. relingučre alcui rei; zlosti p. dáti
irae indulgěre; dáti p. zákonům, práva
uč valeant leges, efficěre, spravedlnosti ju
stiliam colěre, leges segui et colěre; práva
mají p. leges valent n. exercentur,

nrůchodicí, v. „průchoditý.“
průchodiště, čransitus; p. řekou vadum; úzké

p. angustiae; ost. v. „průchod.“
průchoditý, pervtus.
průjem, draúdora; * projfluvium alvi.
průkaz, v. „důkaz.“
průkazný, gu? probari n. demonstrart potest.
průkop, fossa: krytý p. cuntculus; udělati

p. horou montem interciděre,
průliv, (mořský) fretum.
průlom, (hradeb) ružnae (munimentorum n.

muri)s byl p. do zdí udělán pars muri
dejecta erat; p. do zdi udělati, V. „pro
stříleti.“

průměr, p. kruhu * diametros; dimetiens; tp.
V p., průměrem, průměrně fere, circiter ;
plus minusve.

průmysl, sndďustria; konkr. artes guae guae
stus causa exercentur,

průmyslný, industrtus; navus.
průmyslník, Řomo industrius, navus.
průplav, fossa.
průpověď, sententia; enuncialum ; dictum ;

vtipná p. salse n. facete dictum; mnohdy
se zvláštně nevytkne, na př. ona p. Ari
stippova ollud Aristippeum; p. základní
pronuncialum, praeceptum.

průsvitný, pelluciďus.
prut, a) pův. věrga; p. k švibání vtrgae,

dětí ferula; zvl. pruty liktorů virgae, svá
zané fasces; p. kouzelný virgula divina;
p. svobody (jehož dotknutím otrok stal
se svobodným) vindicta ; b) — hůlka la
ter, p. zlatý later aureus; c) p. co míra
délná decempěda; pertica.

průtah, a) =- průchod transitus, v. „průchod“ ;
b) — odkázání na delší čas dilatio, pro
latio; mora, retardalio; p. činiti, dělati
algd in tempus differre, průtahy činiti
procrastinare algd; bez p. sine morá;
morč non interposita; propere, festinanler.

průtrž, (protržení bránice) ramex,
průval, vody aguae super ripam effusae.
průvan, aura; meatus aurae; perfiatus (venti).



průvod — přátelský.

průvod, a) — provázení comitatus, pro ochra
nu praesidium; b) — osoby provázející
comitatus, comites; v p. někoho (jíti kam)
comile algo; čestný p. komu dáti (honoris
causa) deďucčre algm ; pohřebný p. exse
guue; pompa funebris ; p. do města in
gressus, iniroilus ; p. zavírati agmen clau
děre; p. prosebnýpompa solemnis; p. v
hudbě * cantu vocis sociata nervorum con
cordia; průvodem fletny ad ttbiam; c) —
důkaz 'probatio, demonstratio; spůsob P
ratio probandi.

průvodce, comes (na útěku fugae); dum (ili
neris); neustálý p. assectator, sectator.

průvodkyně, comes.
průvodní, p. list syngraphus.
průvodnosť, vis probandi.
průvoz, transvecito.
průzračný, pelluciďus.
pružnosť, * natura n. vis elastica; p. vzduchu

intensio ačris ; tp. p. duševní agihlas ani
mě; nervi.

pružný, * elasticus,

prv, -é, +ější, V. „prvý.“
prvek,a == počátek principtum, dnittum

zprvku —zprva dilo, principio, in prim
cipio, ab imitio n. principio; b) — z čeho
jiné "složeno jest princtpium, elemenlum
(obyč. pl.); natura.

prvni, a) ——vzhledem k prostora, času a
pořádu primus; p. ze dvou prtor, onen p.
čile, k oněm prvějším (náleží a p.) ex zllis
n. e numero čllorum; p. na útěk se dáti
JFugientibusducem se praeběre; b) — vzhle
dem-k hodnosti princeps; p. z našich spi
sovatelů princeps seriplorum nostrorum j
p. ve hvězdářství princeps in astrologia ;

P mužové Řeckaprincipes Graeciae; c)
=—předešlý, (obyč. v komp. I—prvnější)
prior, superior; — dávný pristinus.

prvopočátečný,primus, princtpalis; adv. prin
etpio, čnělio.

prvopočátek, primordium.
prvorozenec, (natu) maximus, ze dvou (natu)

major.
prvorozenství, právo p. j«s aelatis;

privilegium.
prvotina, guod primum esť in suo genere;

pl. prvotiny (plodin a p.) prěmitae.
prvotinný, v. „prvopočátečný.“
prvotnosť, principatus ; v. též „přednosť.“
prvotný, primus; p. svět primordia rerum;

p. hmota prěncipium, p. hmoty anitia re
rum.

prvovzor, exemplum.
prvý, V. p„první“; adv, prvé, prv, z prvu n.

%prva, nejprvé, nejprv prtmo; obýč. však
adj. primus; prvé přišel primus vemí;
zvl. a) nejprvé, z prva (0 posloupnosti v
čase) primo, načež následuje deznde, po
stea atd.; P) za prvé (při vypočítávání

aetatis
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důvodův primum, načež následuje deinde,
tum, postremo; x) prvé, prv — před tím
časem, předtím prius; prvé již prtus eli
am; Ve spisu: p. = na hoře supra; juko
prvé ut Supra; u sloves předslovcem pro
n. prae (prvé viděti providěre, prospicěre,
prvé to cítiti praesentire); J) prvé — než
prius n. anie guam; s) co nejprvé, co nej
prv guam primum, primo guogue tempore;
citissime,

prý, a) ——praví on dicit; dictat, perhibet ;
on prý o tom neví se iď sctre negat; že
p., větou 8 guod (vrátil 8e, že, p. něco za
poměl rediit, guoď se oblilum nescio guid
diceret; oni že p. na svou ruku s Římany
válku povedou guoď 8€ suo nomine cum
Romanis bellum gesturos dicebant; b) —
praví se «) dicunt, ajunť (jest p. bohat
eum divitem esse dicunt; B) pass. (is) di
ciťtur (esse dives); ost. v. „praviti.“

pryč, adv. procul; obyč. u sloves pohyb na
značujících předslovcem aĎ: p. jíti abire,
p. letěti avolare, p. jeti a p. v. slovesa
8 „od“ — složená ; zvl. s výpustkou slo
vesa: pryč! apage, adi, v množném čísle
abite, discedite! p. 3 tím žvástáním! pel
lantur istae ineptiae! p. s váhavostí! absif
cunctatio! p. 8 ním! auferte tilum !

prým, -ek, ltmbus.
pryskýř, pustula.
pryskyřice, restna.
prýštiti se, scaturtre, bullire, scatěre, efflučre,

manare; tp. 7— vznikati orčri, originem
ducěre (ab algo).

przniti, maculare, commaculare algd ; ingut
nare, pollučre algm n. algdď.

přadlena, guae stamina nel.
přádlo, fila (orum).
přáni, a) ——přízeň benevolentia; b) — žá

dání si optatum, voluntas; p. se slibem
spojené volum ; dle p. ex sententia, dle p.
něčihc aď voluntatem ales; jediným mým
p. jest to hoc unum cupio, volo, concu
ptsco, expeto; p. něčímu vyhověti facěre
guae guis oplavit; algm voli compotem
facčre; mé nejvřelejší p. se vyplnilo guoď
maxime optavi mihi contigit; ©) — přání
blaha, zdaru komu gratulatio.

přáteliti, koho conjungěre algos inter se; p.
s kým = tovaryšiti algo famihariter n.
dntime uti; usu amicitliae alcui conjuncth
orem esse; amicitia intercedit inter ete.;
p. s kým dn amicitiam ales venire; algm
haběre umicum.

přátelský, amicus, familiaris, — laskavý be
nignus; p. obcování famihartilas, usus; p.
list literae officit et amoris plenae; p. mysl
animus amicus; p. rada constiltum fidele;
p. rozmluva sermo familaris; p. mluvení
s lidmi affabihtas; p. narovnání učiniti
aeguis condihonibus pacem componěre;+
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je-li „p.“ ——příbazný consangučneus, af
Jinis; adv. přátelsky, po přátelsku amice,
familtariter; benigne; p. obcovati s kým
uti algo famihariter.

přátelství, a) pův. amicitia; — přátelské ob
cováni familiartlas, usus; necessitudo; p.
ze školy condiscipulatus; v p. vjíti, p.
učiniti amiciam jungěre, facčre, contra
hěre, concihare; dobré p. míti s kým, v
p. žíti ským aloo uťi amico n. familiari
ter ; esse amicum alcs n. alcut; esse in
amicitia cum algo; b) m skutek přátelský
offictium; p. komu prokazovati officta con
ferre in algm n. alcui praestare; proká
žeš mi příjemné p., když gratisstmum mihi
feceris si ete.; ©) — příbuznost consan
guinitas.

přáti, a) přítelem býti, komu n. čemu fa
věre alcui; fověre algd; štěstí mu přeje
fortuna et arridet, favet; ves ei semper
succedunt; příroda mu přála naturam ha
bebat fautricem; že bohové jemu p. deos

facčre secum; nepřáti komu esse animo
alieno ab algo; b) p. komu čeho non in
viděre aleui algd; toho jemu přeji rád
per me licet tllyudhabeat; přeji mu té cti
non invideo honori ejus ; vic dobrého ne
přáti komu onvzděre alcui; zlého komu p.
gauděre malo ales; ©) ——nechati komu
čeho conceděre, dare, tribučěre alcui algd,
siněre uť ete.; d) p. si čeho — chtiti, žá
dati cupěre, velle algď n. ut n. ne n. akk.
s inf ; velmi si přáti expetčre, avěre, ge
stire, ničeho více si nepřeji, než . . nehil
est, guod malim guam; jak velice bych si
přál guam vellem; e) p. si n. komu =
přání své vysloviti optare, exoptare, invotishaběrealgdn.utn.ne..| zlého
komu na bozích přáti mala alcut precart;
štěstí komu p. gračulari alcuti, k něčemu
de re algá n. alad.

pře, a) cz hádka certamen, důr. contentio ;
——hašteření se altercatio, rixa, jurgium;
pře o slova verborum diceptatio n. con
certatio, o slovo verdi controversia ; při o
slova začíti rem ad verba dejflectěre; pře
o náboženství * controversia guae est (erat)
de religiombus; při 8 kým miti contenděre
cum algo; zvl. b) pře právní, soudná lis,
causa; pře o brdlo n. útrpvá causa capi
tis; přeličení actio forensis; actio; causa;
bez řádné přo čndicta causč ; při s někým
na soudu míti btlem haběre cum algo, při
vésti (o advokátovi) causam agěre n. du
cěre; sačíti při acitonem n. litem institučre,
lege agěre, s kým n. zdvihnouti p. proti
komu acttonom intenděre aleui, algm ju
dicio persegui, controversitammověrealcui;
při jíčiti Jus agěre; p. vyhráti, obdržeti
causa n. judicio vincěre; causam n. litem
obtiněre, prohráti, ztratiti causď caděre,

přátelství — přěceniti.

litem n. causam amittěre; při rozsouditi,
rozhodnouti, rozvésti litem dijudicare, pro
n. proti obžalovanému secundum n. contra
reum dare hitem.

přeběda, adv. vae, proh dolor.
přeběh, -lec, -lik, transfuga, co zrádce per

fuga.
přeběhnouti, přebíhati, kam n. ke komu čran

sire, transfugěre ad algm, přes něco per
currěre per algd; zvl. přebíbati (semotam)
huc et illud cursare n, cursitare; concur
SaT6.

eřebihavý, fugilivus.
přebírati, v. „přebrati.“
přebohatý, praedives; diviliis abundanas.
přebojovati, koho vincěre, superare algm.
přebrati, přebírati, něco a) — čistiti purgare

algd; b) ——probrati, vyčerpati, v. tato;
2) p. se čím obru% (cibis), -se complěre
(vino), obručre se (vino); přebírati se v
čem -— čísti, prohližeti něco a p., v.tato.

přebroditi, přebřísti (se), vaďo transtre (flu
men).

přebytek, id guid superesť n. religuum re
stat; jest p. čeho n. na čem algd super
esť, na penězích pecunia superest.

přebyti, přebývati, a) — někde bydliti Aabi
tare (Romae, in Italia), o národech neco
lěre (Galliam, in Gallia), sedes ac domi
cilium haběre (in Gallia); p. u koho ha
bitare apuď algm n. in domo ales, ským
cum algo habitare; b) ——přežiti koho, v.
toto; c) = nad počet a p. býti restare,
Superesse; justum numerum exceděre.

přebývání, Aabitatio; ost. opiš slov. předch.
přec, přece, enj. a) označuje protivu čelící

proti předvětí připouštěcímu čamen (obyč.
na prvém místě věty); důr. — p. ale, p.
však attamen, verumtamen; sed tamen;
p. však ne — negue tamen; a p. et tamen,
ac tamen ; kdežto p. guum tamen n. interim ;
b) (proto) p., ve větách časových a podmí
nečných nihilo minus, nihilo secius; a když
(proto) p. odjel guum nihilominus pro
fectus esseť . . .; vždyť p. saltem, certe;
©) v prosbě a vyzývání přeloží se naše
„přece“, „pak p.“ «) vsouvnutým guaeso
obsecro, rogo n. amabo; B) guin simperat.
neb tázacím ind. vloženým tandem ; na
př. pospěš p. guin maturato iter; přijď p.
factandem ventas; řekni to pak p. jedním
slovem gutn tu uno verbo dic; mnohdy
stává naše: „přece“ zbytečně, na př. nic
se jich nestrachujíce p. přitáhli eos non
timentes advenerunt ; d) podobně k ozna
čení nedočkavosti: p. jednou tandem ali
guando.

přeceniti, přeceňovati, co némtum tribučre alcut
rei; nimis admirari algd n. confiděre re
alga; p. se nimium sibi tribučre; immo
dicum sut esse aestlimálorem.



přečasný — předběhnouti.

přečasný, v. „předčasný.“
přečasto, adv. persaepe; saepissime.
přečin, delictum, peccalum ; popírám, že by

p. se byl udál proti zákonu nego guidguam
contra legem commissum esse.

přečiniti (se), 7—proviniti se peceare, delin
gučre, delictum commiltěre.

přečísti, něco perlegěre algd, rychle legendo
percurrěre algd.

přečkati, něco superesse aleui; přečkal tolik
stoleti lot saecula manserat; p. koho (ži
votem) — přežiti superstilem esse alcui,
vita algm superare.

před, pars prior, v. „předek“ ; obyčejně s
předložkami: a) k předu, ku p. proťinus,
porro; u sloves často předslovcem pro,
ku p. postupovati, kráčeti proceděre; pra
gredi; k p. nachýlený pronus; hnáti se
ku p. prorumpěre; b) na před, v. „na
před“; ©) od p. a fronte; často adj. ad
versus; d) po předu čn n. a fronte; e)
Z P., 8 p. a fronte (knihu z p. figurami
ozdobiti frontem n. primam paginam libri
Jiguris ornare), neb adj. adversus; nepří
tele z p. popadnouti hosles adversos ag
gredi; 8 p. se postaviti ďucem se offerre;
8 p. do stehna uhozen adversum femur
dictus; B zadu i 8 p., adj. aversus et ad
versus; a tergo el in fronte; £) v před
porro; kopec v p. mírně nakloněn collis
in frontem leniterfastigatus; v před! pergel
pergite! v předu %nfronte; ante; ost. v.
„ku předu.“

před, praep. 1) s akk. a) o prostoru ante,
ad (ku), n sakk. n. jiné obraty: p. soudce
n. p. soud koho vésti, pohnati % jus n.
in judictum vocare algm; přivésti koho p
koho n. p. oči něčí producěre n. addu
cěre algm tn conspectum ales; položiti něco
p. něco opponěre algd alcui rei; valiti se
p. bránu portá effundi n. se ejffunděre;
ost. v. u těch kterých sloves; b) zvl. rčení:
před se, p. sebe, (předse) a) ve spojení
se slovesy pobybování ante se, prae se,
— dále porro, prorsus n. předslovcempro,
prae: p. se jíti pergěre, proceděre, pro
gredi, — odejiti abire; p. 8e nakloněný
pronus; p. se 8 tim! apage! podobně:
bleděti p. se i za se při čem, tp. ctrcum
spectius facčre algd, círcumspicěre dicta
et facta; právo p. se pustiti lege agěre
(cum algo), 7m spravedlivým býti leges
segut el colěre, justitam proměre et exer
cěre; P) p. se, p. sebe ——bezustání, ne
ustále, v. tato a p. slova; 4+)v úsloví:
p. se bráti, vzíti něco, pův. praecingi re
alga, tp. = podniknouti, v. „bráti“ 7);
při p. se vzíti causam persegui; 2) 8 in
strumentalem a) o prostoru ante s akk.,
pro 8 abl. (p. městem, p. očima ante ur
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bem, ante oculos na př. positum esse, p.
dveřmi anle januam, p. yohama ante pe
des, — blízko, v. toto; přede zděmi pro
muris, p. táborem ante castra n. pro ca
stris, p. řekou ante ffuvium, též — a této
strany ci8n. citra fluvium); též prae: míti
řeku p. sebou fJumen prae se haběre; p.
sebou hnáti prae (též ante) se agčre; u
sloves dostačí často předslovce prae: nésti
co p. kým praeferre alcui algd, vystaviti
něco p. čím praestručre algd alcui ret,
býti p.kým praecesstsse algm ; jinak: býti
p. rukama praesto esse; b) m v něčí pří
tomnosti, u koho coram algo, algo prae
sente n. inspectante; řečniti p. lidem dt
cěre coram populo (a vzhledem k moci
jeho rozhodující) apuď populum, taktéž:
p. úřadem, p. soudem, p. vojskem apudď
magistratum, apud milites n. egxercitum
loguť a p.; rčení: milosť p.kým obdržeti,
nalezti, p. kým povstati, pokořiti se, p.
kým se báti, jist býti a p., v.u těch kte
rých slov; c) k naznačení ochrany =
proti čemu a n. ab, adversus n. contra;
p. zimou (chrániti a p.) contra frigus;
chrániti, hájiti atd. koho p. čím, v. tato
slova; d) 8 významem předoosti, zvl. ve
rčení: míti před kým anteceděre algm, po
čiorem n. priorem esse algo, mnoho mul
tum praestare n. antecellčre alcui (re alga
v čem); přede vším ante omnia ; e) o čase,
vůbec ante, počítá-li se však od nynějška
nazpět abhinc (p. třiceti lety t. j. ode
dneška abhine triginta annos n. triginta
annis abhinc); p. dnem, p. svítáním ante
lucem, p. několika léty aliguoť annis ante
(n. ante aliguoť annos); rok p. smrtí svou
anno ante, guam morťuus est; p. málo
měsíci paucis mensibus ante; p. Kristem
ante Christum natum; p. mnou (ZZ p. moji
dobou) ante me; zvl. rčení: a) p. časem,
— kdysi anlea, ante hoc tempus, — záhy,
p. určitou dobou ante tempus; praema
ture, mature (deceděre umříti, též tmma
tura morte absumi); P) p. časy olím, an
tea, guondam (města p. Č. nejslavnější
oppida guodam tempore florentissima); +)
p. tím, 7= 8 vrchu ante (jak p. t. řečeno
ut ante dictum est, v. „vrch“, „hora“), —
jindy, před časy, v. shora e) 8); rok p.
tím anno ante, krátce p. tím aliguanto
ante, paulo ante; též paulo supra hanc
memoriam; dávno p. tím multo ante, ante
multo, dlouho n. dávno p. tím viděti čonge
ante viděre; čtyři dni p. tím guatriduo
anle.

předák, gut proximus ante algm est; v pl.
primores.

předalpský, cisalpinus.
předběhnouti, předbíhati, koho cursu superare

n. vincčre algm; praecurrěre algm.
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předběžný£ předmětný.)/

předběžný, v úsloví: p. nález praejuďicium,
p. otázku učiniti prtws n. ante rem inter
rogare.

předce, v. „přec.“
předcit, v. „tušení.“
předčasný,praematurus, tmmalurus ; adv. —

dříve času, v. toto.
předčítatel, lector, recitator, — otrok k před

čítání ustanovený anagnostes.
předčítání, lectio, recitatio.
předčítati, recitare, legěre algd.
předčiti, koho před kým, komu, nad koho

pottorem n. priorem esse algo, anteceděre
algm, čim n. v čem alga re praéstare,
vincěre, superare algm, jizdectvem eguitatu
plus valěre; p. před jinými čím excellěre
inter omnes n. aliis (in) re alga, praestare
aliis, superare alios re alga. >

předčivý, honorum cupiďdus.
předdomí, vestibulum.
předední, tempus antelucanum.
přededvoří, vestibulum.
předehra,proemium, na divadle prologus.
předejíti, předcházeti, a) koho anteire; ante

ceděre algm n. alcut, praeceděre algm; —
přikvačiti occupare algm n. algd; b) p.
něco n. čemu, zvl. zlu nějakému oceurrěre
rei alcui, praecavěre, prohiběre algd; p.
nemoc n. nemoci, válce morbo, bello 00
currčre, morbum prohiběre, zlu, též malo
mederi; záměry něčí p. constlia alcs prae
occupare; odsouzení p. čim damnalionem
praevenire n. antevertěre (veneno, morte
voluntaria).

předek, o věci a) ——přední díl pars prior,
lodí prora; z p., od p., po p., V- „před“;
tudíž „předkem“ nejprvé prťmo, pri
mum, 7— nejhlavněji poťlisstmum; b) —
přednost, v. toto.

předek, o osobě, vůbec předchůdce guž
praecedit, prior, v úřadě decessor; gui
ante algm muneri alcui praefuit; zvl. —
první otec rodiny gentis auctor; pl. před
kové majores; priores, patres, gen. předků,
též adj. avilus (religio), proavitus,

předělati, něco retractare algd, — přepsati,
v. toto.

předepsati, předpisovati, něco a) pův. na př.
žákům na tabuli a p. scriběre guoďdguis
dmitetur; praeformare alcui algd; b) —
pravidlo dáti praecipěre (zřídka praescri
běre), imperare alcui algd, uť n. ne ete.;
lék p. praescriběre medicamentum.

předeslati, praemittěre algm n. algd.
předestříti, v. „předstírati,“
předešlý, 7— nedávno minulý praecedens,

prior, superior, T právě minulý proďi
mus; — bývalý pristinus (dignitas).

předevčírem, adv. nudtus lerfius.
předhazování, opiš slov. násl.

m—

předhoditi, předhazovati, a) pův. objicěre alcut
algd; b) tp. — vytýkati, v. toto.

předhoniti, v. „předběhnouti.“
předhoří,promontorium.
předhůzka, v. „výčitka.“
předcházeti, v. „předejíti.“
předchůdce, v. „předek.“
předchvátiti, komu co praeripěre alcui algd;

praecipěre algd; předchvácen býti čím
opprimi alga re,

předivo, Jila (orum).
předjevný, ominosus ; p. osud omen, porten

tum.
předjeti, předjíždětí,

n. curru veha.
předjížďka, cursus egnorum n. eguesler.
předjmení, praenomen.
předkládati, v. „předložiti.“
předloktí, drachtum.
předložení, a) I— návrh lado (legis); b) —

rozvážení delberatio, consiltum; bez p.
temere, inconsulte, inconsiderate; člověk
bez p. homo temerartus, inconsultus, incon
sideratus,

předložiti, předkládati, a) == položiti něco
před koho n. co praeponěre, apponěre,
vůbec -— dáti traděre alcui algd; obděre
algd (ostio); p. předmlavu štbro prooem?
um adděre; p. jídlo apponěre, poněre
alcut ctbum; podobně tp.: otázku p. guae
stionem poněre, institučre, zákon legem
ferre, též rogare; b) — slovy představiti,
přednésti exponěre, expiicare, demonstrare
algd; ©) — p. sobě něco (na mysli) repu
tare, deliberare algd n. de re alga n. guid
faciendum sit; considerare (in anímo n.
cum antmo n. secum) algd n. de re alga;
předlož si jen to hoc unum cogita; d) p.
koho jinému, v. „přednost“ dáti.

předluda, v. „přelud.“
předměstí, suburbium ; v p. ležící, v. násl.
předměstský, suburbanus.
předmět, vůbec res; učebné p. disciplina ;

= to o čem se jedná argumentum, causa,
id de guo agitur; propostitum ; guaeslio,
locus; to jest p. našeho b. td guaeritur;
mnohdy esse 8 gen. (jest p. filosofie, učiti
philosophiae est, docěre ete.) n. jiným o
bratem: vyvolil si zvláště filosofii za p..
svých studií philosophtam imprimis elegit,
in gua elaboraret; vyvolím n. oberu si p.
sumo míhi in gu elaborem; zvl.: p. ne
návisti odtum, uctivosti religio, bázně me
tus; býti p. rozprávek usurpari sermonibus
(též s dodatkem crebris), žertů a úštěpků
dlludi, vellificari.

předmětný, ——zevnější externus, adventicius,
— jsoucí tn natura ret positus; to nejsou
pojmy podmětné nýbrž p. haec non i
opinione sed in nalura rei posita sunt.

koho, se certalim eguo



předmluva — předrámě.

předmluva, (na spis a p.) prooěmium, prae
fatio; prologus; po krátké p. pauca prae
fatus, bez p. nihil praefatus (dicit a p.).

předmluvčí, (na divadle) prologus.
předmosti, castellum ad capuť pontis post

tum.
přednášeč,gut algd narrat, tradil, renunciat,

'defert; gut de re algá, refert.
přednášeti, v. „přednésti.“
přednáška, přednášení, přednes, opiš slovy u

„přednésti“ vytknutými, na př.: usnešení
senatu stalo se za tvým p. senalus con

sultum te referente factum est; p. míti, v.„přednášeti“ ;
sahu oraůio, vědecká schola (p. míti o čem
scholam haběre de re alga); b) vzhledem
k výřečnosti eloculio, pronunciatio, actio;
živá p., živý p. actio plena anim? n. spi
ritus,

přédněsti, přednášeti, něco, tp. řečí n, spisem
p. něco ajfřerre (rationes důvody, causam);
TZ jednati o čem disserčre, disputare, di
cěre dere algá; p.komu co ferre, deferre,
algd ad algm; = povídati narrare alcu?
algd; p. něco v radě A. deferre algd ad
Amphictyonum consilium, v senatě aď 86
natum algd referre; vzhledem k poučení
= vyložiti exponěre, traděre algd, orati
onem haběre de re alga; agěre algd; při
p. čiťemorare, causam dicěre, podmínky
conditiones ferre, dějepis historiam enar
rare; náhled svůj p. censčre, dicěre guid
sentias; sentenhiam dicěre; p. komu co
tajně ?nsusurare alcut algd.

přední, a) pův. prtorn. primus, k nám obrá
cený aďversus, u domu a p. enficus; p.
noha pes prior, p. zub dens prior n. ad
versus, p. dil lodi prora; p. stráž statio
extrema, p. stráže na pochodu antecurso
res; p. strana frons, (u domu) pars an
lica; p. dveře janua antica, anticum; p.
náspy vallus exlerior ; P. šik n. voj prima
acies, na pochoduprimum agmen; v p.
šiku státi in primis starej přednější ča
sem, bližší právem prior tempore „pottor
jure; b) — nejvzácnější primus, princeps;
excellens, egregius ; optimus; přednější,
též superior; p. býti principatum tenere;
p. věc res gravisstma, capuť n. summa
ret; p. místo seďes prima n. prior; tp.
principatus ; p. místo míti praesiděre, prae
esse alcui ret; komp. přednější potior;
prtor (p. býti, též praestare. alcui alga
*e); nejpřednější summus, princeps; pl.
nejpřednější mužové v státu principes,
primores; adv. předně primum (násl. dein
de, lum ete.) ; Vnpremis; nejpředněji pri
mum, potisstmum.

přednosť,a) — přední místo, tp. principatus;
primae (partes); locus prior n. primus;
žádost p., po p. loci supertoris n. honoris

zvl. a) p. vzhledem k ob-!
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cupiditas; pře o p. contenbio de loco et
dignitate; p. míti, v p. býti principatum
D. priorem locum obtiněre, před kým prae-,
poni, anteponi, praeferri aleui, algm an
teceděre, v čem alga re praestare alcut ;
p. komu dáti principatum n. primas aleui
dare, primas ad algm deferre, algm ante
poněre n. anteferre, praeferre, praeponěre,
před kým aleui; p. dáti čemu alcui ret
principalum are, algd poťlissimumpro
bare, před čím algd anteponěre, antejerre,
praeponěre, praeferre alcui ret, alguam
rem potiorem haběre re alga; p. obdržeti
superiorem fieri; b) — zvláštní vlastnost
virtus, laus, praestantia ; pl. bona (corpo
ria et animi) ; eommoda.

přednosta,praefeclus ; magister; praeses; u
činiti koho p. čeho praeficěre algm rei
alcut.

předobrý, perbonus; optimus.
předpis, — rozkaz praeceptum, praeseriptum,

zákonní lex, důr. imperium; p. dáti, v.
násl.

předpisovati, v. „předepsati.“
předplacení, -lata, pecunia guae ante diem

solvitur.

předplatiti,
pecuntam.

předpojatý, ante conceptus, praejudicatus; p.
domnění opinto praejuďdicata, error, prava
n. falsa opinio; praesumpla opinio; opimons commentum.

předpokládati, něco a) — za známé a nutné
míti poněre, suměre algd ; — doufati spe
rare, confiděre (předpokládaje čonfisus,
sperans); b) — svědčiti o Čem esse 8 gen.;
c) něco předpokládá algdďčnest in re algaj
algd tum apparet, guum ..

předpoledně, tempus antemeridianum.
předpolední, (adj.) antemeridianus.
předposlední, superior.
předpověda,-dnik, vačes; divinus; augur (ptá

kopravec).

předpověděti, -údati, a) = předzvěstovati va
ticinari, caněre, divinare; augurari algd;
o udílení věšteb Apollinem a p. říká ge
praedicěre, eděre, responděré; b) — svr
chu pověděti supra commemorare, dicěre.

předpovidání, vaťicinatio, divinatio; prae
dictio.

předprsí, lorica; pluleus.
předpustiti, koho aditum n. copiam adeundi

dare aloui; před senát koho p. senatum
dare alcut; býti předpuštěn conventendi
potestatem haběre, admitti; chtíti býti p.
aditum conveniendi petěre; nebýti p. ex
cludi.

předrahyý,přelož superl. adj. u „drahý“ uve
dených.

předrámě, drachtum.

ante diem solvěre n. numerare
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předřikávati, někomu něco. (voce) praetre
alcui algd (na př. verba slova, carmen),
— diktovati (aby psal) dictare; byli po
bádání, aby vám předříkávali . . čneitatisunt,utvobisvocepraeirentete.| *

předse, v. „před“; — přece, v. toto.
předseda, gu? rei alcu? praeesť n. praesidet;

praeses.
předsedati, při čem pracesse, praesidere al

cui rei.
předsednictví, primus locus; tp. opiš slov.

předch.
předsevzetí, a) 7—podniknotí conatus, insti

tutum; b) — úmysl propositum, consili
um ; pevné p. animi inductio; summa pro
posilij mám p. constitui, propositum míli
eat, pevné sťat sententia (algd facčre); o
p. ustoupíti consilium deponěre; desistěre
a proposito.

předsevzíti, sobě něco consilum capěre, in
ammum inďucěre, statučre, in n. constitu
čre, cogitare, in animo haběre (algd fa
cěre); pevně jsem si předsevzal sťat sen
tentia.

předsíň, vestibulum.
předskok, tp. p. míti před kým aliguantum

antecessisse algm.
předslov, v. „předmluva.“
představa, tnformato (o bohu det) ; nolio,

opimo.
představený,praefectus; magister; úřad před

staveného praefectura; býti p. praeesse
(alcui rei).

představení, (na divadle) actio.
představiti, představovati, a) pův. anteponěre

algd; své jméno nomen suum inscmběre
rei alcut; — vystaviti před co praestručre
algd rei alcut; p. koho komu (aby viděl)
addďucěre algm ad algm; introducěre algm
apud algm; b) == předložiti komu co
ostenděre alcui algd; ante oculos alcui
algd poněre; nebozpečenství a p. komu
p. animum ales ad pericula ete. aďdvertěre;
zvl.: poačlivě a názorně komu co p. (aby
viděl) algd spectandum proponěre, — u
čiti docére algm algd, — ukázati osten
děre, demonstrare.alcui algd, napomínavě
moněre algm de re algá n. uť n.ne 8 kon).;
c) p. sobě něco (na mysli) 7z rozvážiti,
pomysliti cogitare, cogitatione sibi fingěre
algd 3;antmo fingěre u. sibi effingěre algd;
— pojímati intelligěre, animo comprehen
děre algd ; já 8i to tak p. rem falem esse
existimo (n. puto, credo); dobře si to před
stavaje rem probe intelligit, perspectam
habet, nedobře rem ex parte tantum intel
hgit, non salis perspicit; mohu si lehce
p. Jfacile intelligo, existimo ; smrť si p.
mortemmeditari; představ si, že jsi mrtev
Jinge te mortuum esse; d) p. koho, vůbec
fungi vice ales n. partibus ales; zvl. —

předříkávati — předvídati.

hráti úlohu něčí agěre algm, sustiněrepar
les n. gerčre personum ales; o sochách a
p. speciem n. effigiem ales represeňtare ;
e) p. koho čemu n. za zprávce čeho prae
Jicěre, praeponěre algm ret alcui; před
stavený, v. zvl.

předstihnouti, koho n. čeho anteventre, prae
venre algm n. algd; v. „předejíti“; v
běhu koho p. cursu superare n. vincěre
algm; praecurrčre; tp. superare algm,
antecellěre aleui, v. „předčiti“ ; nechati se
p. superart, vinci ab algo.

předstírání, stmulatio, species ; causa ficta n.
stmulata.

pfedstirati, předestříti, a) pův. p. něco před
koho obtenděre, opponěre, objicěre aleui
algd; tp. komu p. co, (jeho cbyby) expro
brare, objicěre aleut algd, objurgare algm
de re algá; b) p. něco na bílo praviti
praetenďěre, fingěre, simulare, praetexčre
algd; causam interponěre n. interserčre ;
všelicos p. těž non semel van spe algm
frustrart; předstírajíce něco, též stmula
lione, per causam, specie n. per speciem
rei alcs, (nemoc p. simulans morbum n.
se aegrotare, sitmulata valetudine), causa
interpositá guodď.. . n. akk, s inf.

předstirka, obtentus; simulatio, species;
„zámínka.“

předstoupiti, před koho acceděre aď algm;
před právo p. n judictum ventre.

předsudek,op?niopraejudicata n. praesumpta;
mnohdy jen opinio neb i superslitio; p.
zastaralý opinio confirmata; p. míti opt
nione praejudicata duci; vyvěstikohoz p.
opintonem alcui detrahěre; oddán býti p.
opinione praejudicala duci.

předtucha, praesagitio, augurium; míti p., V.
násl.

předtušíti, praesagire, praesentire, animo pro
spicěre algd.

předtušivost, divinatio.
předváděti, v. „předvésti.“
předvčasný, v. „předčasný.“
předvčírem, nuďius teritus.
předvčerejší,přelož adj. nudtus tertius; tvůj

p. list Ziťerae guas nudius tertius deďdisti.
předvečer, dies proximus ante (diem festum).
předvěk,aelas prisca; antiguitas; met. pri

ores.
předvěký, priscus, antiguus.
předvésti, předváděti, producčre, addďucěre

algm ; inducěre algm (loguentem an mluví) ;
předváděti komu co (na mysl) aleut algd
ante oculos poněre, oculis alcs algd pro
poněre.

předvídati, něco praenosse, praesagire, prae
viděre algd; praecipěre (vitězství victorian
animo, zámysly nepřátel consilia hostium);
cerněre (animus cermit); v duchu p. pro
viděre.

—
—



předvoj — přejíti.

předvoj, primum agmem.
předvolání, (před soud) vocatio (in jus),
předvolatí, koho citare, arcessčre algm, před

soud tn judicium; k zodpovídání koho p.
rationem repetěre ab algo rei alcs; postu
lare ab algo uť se defendat n. excuset.

předznamení, v „vnamení“ 2).
předzpěvovati, komu co (aby po nás zpíval)

praeire aleui carmen; (aby to slyšel) co
ram n. audiente algo cantare algdď.

předzvídati, v. „předvídati.“
přehádati, confutare algm, algď.
přeháněti, v. „přehnati.“
přeháňka, (déšť vrstvový) pluvia rěpentina.
přehazovati, v. „přehoditi.“
přehled, prospeclus; tp. conspectus, aspeclus;

— rejstřík index; podati p. sub uno a
spectu poněre algd, krátký brevi in con
spectu poněre a!gd; míti p. o čem algd
perspectum haběre, mente comprehenděre

přehledati, co scrutart, pérscrutari, pervesti
gare algd.

přehlédnouti, přehlidati, přehlížeti, a) — celé
viděti oculis terminare, perlustrare algd,
prosptcěre, prospectare, despicěre algm lo
cum; všechno DA jednou omnia uno in
conspectu viděre; krajinu možná daleko,
široko p. regio longe lategue patet; b)p.
něco (aby poznal a p.) perspicčre, recen
sěre, perlustrare algd; knihu recognoscčre
perlěgere, recensére librum; vojsko exer
citum recensěre, recognoscčěre; inspicěre; ©)
p. něco = přes něco hleděti a toho ne
pozorovati non animadverlěre n. viděre
algd; praeterire, omittěre, praetermittěre
algd, — pochybiti peccare; p. komu co,
— skrze prsty hleděti veniam dare, indul
gěre, ignoscěre alcui, conntvěre in re algů;
mnoho komu p. marime aleut indulgěre;
magna esse in algm indulgentiá; 2) p. se,
= omýliti se peceare, labi.

přehledný, facilisaad perspiciendum; gui uno
guast aspectu percipi potest; adv. brevi
conspectu, peřspicue; přehledně něco po
dati sub uno aspectu n. tn uno conspectu
poněre algdď.

přehlídka, recensio, lusťratio.
přehluboký, ——velmi hlaboký, v. toto.
přehmat, přehmátnouti se, v. „cbyba, chy

biti.“
přehnati, přeháněti, a) — huáti (dobytek)

př s něco compellěre n. agěre (pecus) trans
alaď; tudíž: p.se abire, transtre (o bouři
a mračnech); b) ——během nemoci (do
bytče) nimis agitare, vehementfius agěre
(bestiam); ©) Z nemírně si počínati, nad
hazovati, v. tato slova; d) — přeběhnouti,
v. toto.

přehoditi, přehazovati, a) — hoditi přes něco
trajicěre algď; 7—na sebe hoditi žnjicěre
sibi (vestem), amicire se (veste); b) p. Ko
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ho, — v prodeji veřejné více podati, alga
licente contra liceri; plus adjicěrě.

přehojný, uberrimus, amplissimus; ingens
(praeda).

přehraditi, infersepire.
přehrozný, horribilis, horrendus; adv. horren

dum in moďum.
přehrať, v. „hrať.“
přecházení, /ransilto; častěji opíše se slove

sem.
přecházeti, v. „přejíti.“
přechmat, tp. v. „chyba.“
přechmátnouti se, v. „chybiti.“
přechod, transilus; transgressio, přes volu

rajecto; tp. transituss transilio.
přechodiště, transitus,
přechovavatel, -vavač, oceultator; p. zlodějů

receptor.
pěchovati, -vávati, něco, koho sustenfare algm,

algd ; — hospodu dáti hospitio algm acci
pěre n. excipěre; hospiltum alcui praeběre ;
tajně u sebe p. recipěre, receptare algm
(aď se); tp. dissimulare (na př. zlosťtram).

přechvat, nimia festinatio ; temeritas,
přechvátiti, koho oppriměre algm; p. se prae

propere agěre.
přejeti, a) ——jeti přes co curru n. eguo trans

vehi; b) — zajeti, vozem jumentis n. curru
obterěre algm, koněm eguo prosterněre
algm; c) — jeda předstihnouti anfevertěre
algm.

přejinačiti, něco tmmu'/are, mutare algd; p.
se immutari; totum alium fieri,

přejíti, přecházeti, 1) intr. čransire; přechá
zeti (sem tam ultro citrogue) commeare,
ire et redire; po pořádku p. (o vojsku)
instructa acie proceděre; zvl. a) p. přes
něco franstre trans algd n. pouze algd,
do Afciky in Africam a p.; b) p. k ně
komu /ranstre ad algm n. ad partes alce,
k nepřátelům aď hostes transire, transfu
gěre; deficčre ad algm; c) p. v něco tran
stre, verti in algd; o barvách vergěre (in
album); v hnilobu p. putrescčre; kopec
přecházel v rovinu collis ad planitiem re
dibat; d) p. na koho ťransire, descenděre
ad algm, právo přechází na koho jus
transit ad algm; p. nač (v řeči) transire
ad algd; deflectěre ad algd (-7—znenáhla
P.); ©)o čase fransire, praeterire; abire;
bouřka přešla čempestas abiit; 2) trans.
p. něco čranstre algd; v. „ppřekročiti“;
zvl. a) p. něco «) — oblédati perlustrare
algd, perscrutari, recensére algd; B) —
nepozorovati čeho praečerire, praetermil
těre, při ucházení se oč praeterire algm;
repulsam dare alcui.

přejití, v. „přechod.“
přejíti, přejmouti, přejímati, něco suscipěre,

recipěre algd u. curam rei alcs; (něco
obtížného) subire algd ; odpovídání na se
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p. pěriculum ejus rei tn me recipio; ve
řejný úřad n. zprávu p. ad rempublicam
acceděre; řeč p. = do řeči skočiti tnter
pellare algm loguentum ; sermonem alcs
inciděre, sermonem medium intercipěre ;
algm plura logut volentem inhiběre, plura
rogantis verba interciděre; p. list tnterci
pěre (literas).

překaziti, něco trritum redděre, ad irritum
redigěre algd; oceurrěre, obststěre (consti
lite alcs); záměry něčí násilně p. consiliu
n. conatus alca infringěre, perfriugěre, per
iměre; všechny záměry komu p. omnes
raliones alcui conturbare; první pokus
jeho byl p.:primo conatu repulsus est.

překážeti, něčemu vo. někomu vmpedimento
esse, officěre, obstare alcui; timpedire algm,
algd, — zdržovati morari algm; p. komu
v čem prohiběre, arcěre algm algá re n.
ab'algá re; tardare, retardare ulgm in
algá re n. ab algd re faciendá, neb celou
větou: impedire etc. ne algd faciat; nom
impedire ete. guominus . . . p. komu v
mluvení smpeďire ne loguatur (impedire
algm logut); mnoho věcí mi v iom pře
kazilo multa impediverunt, guominus id
facerem; překážel mi v tom ne iďd face
rem tmpedivit; p. komu v jeho právu
algm in jure suo interpellare.

překáživý, -livý, gut tmpedimento est.
překážka, mpedimentum, Z obtíž difficultas ;

— zdržování mora; bez p., adj. liber, ex
peditus, incolumia, co adv. libere, expe
dite; bez p. ge strany nepřítele nzhzl hoste
únpediente; p. udělati, činiti, na p. býti
komu, v. „překážeti“ ; největší p. přemoci
summas difficultates superare, facilia ex
dijfficillimi8redigěre; mnohé vnější p. mo
bou se provedení tomu na odpor postaviti
mulla externa possunt obsistěre, guominus
hoc effictatur.

překlad, a) (spisu n. slov z jedné řeči do
druhé) — překládání interpretatio, trans
latio; conversio; nebo opiš slovesy u „pře
ložiti“ podanými; b) 7—to co přeloženo,
adj. conversus (a, um); na př. latinský
překlad Homera Homeri carmina in ser
monem latinum conversa n. latine reddita;
vydal p. spisů Platonových bros Platonts
edidit translatos; obstarsl český p. toho
dlud in linguam bohemicamtransferendum
curavil.

překladatol, interpresj gui convertit, transfertalad.
překládati, v. „přeložiti.“
překlenouti, něco concamerare algd.
-překonatelný, gut superari potesl.
"překonati, koho vincěre, superare algm; ů

plně p. conficěre, ad internecionem vincěre
algm ; p. sám sebe (=—více než obyčejně
zmovi) paene naturam suum studio vin
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překažiti — přeložit.

cěre; obtíže p. difficultates supěraré; %.
též „přemoci“; právně p. koho (tn judi
cto) convincěre, coargučre algm ales ret.

překot, eversto, conversio ; překotem, na p.,
——zcela fundilus, pemtus, na p., 0 p. =
úprkem raptim, festinanter; guam celer
rime; Často adj. praeceps, repentinus; na
p. utikati praecipitem fugěre n. praecipitt
Juga abtre; vše jde 0 p. aguntur omnia
raptim algue turbate.

překotiti A evertěre, subverlére algd; p. 86
everli, conciděre.

překrásný, pulcherrimus, praeclarua.
překřehnouti, odrígescěre frigore.
překročiti, něco a) pův. čtransgredi (ffumen

řeku), čransire (fines hranice), egredt (ex
tra fines); b) tp. exceděre algd; miru u,
meze p. modum egredi n. exceděre, extra
modum egredi; transtre fines rei alcs; zá
kon p. legem negligěre, důr. vtolare, před
pis n, rozkaz praeceplum non servare.

překrojiti, něco secare, ferro dividěre algd ;
scinděre, dascinděre (na př. brus břitvou
colem novaculů).

překroutiti, překrucovati, něco detorguěre algd;
tp. chybně vykládati detorguěre, depra
vare, false inte:pretari algd.

překvačiti, koho oppriměre algm; překvačuje
mne strach limor me opprimít.

překvapení, res necopinala n. improvisa n.
nova; (Z neočekávaný příchod) adventus
inopinatus, (to bylo pro mne veliké p.
illud muhť plane nevopinanti accidit); —
přenáhlení se nimia festinatio.

překvapiti, koho oppriměre, occupare algm
(ba př. hostes, urbem), při něčem depre
henděre algm in re algá, příchodem svým
praeter expectlationem supervenire alcut;
mile koho p. ulcui necopinanti laelitiam
objicěre; to mne překvapilo čilud meiht
necopinant: aceidit n. tnexspectatum obla
tum est; p. se festinantius ugěre.

překvapný,praeceps; lemerarius,
přeletěti, transvolare algd.
přelezti, /ransscenděre, trunsgredi algd.
přeleželý, odsoletus.
přeliti, čransfunděre ulgd.
přelomiti,frangěre, confringěre algd; p. se

frangi, rumpi.
přeložiti, překládati, něco a) pův. p. něco

(na jiné místo) alter collocare algd; —
přenésti wransferre algd; vojsko p. někam
malitestraducére ; posádku do jiných měst
p. coptas tn aliis oppidis collocare; bo-.
jiště do Italie p. bellum in Itaham trans

ferre n. inferre; tábor p. kam castra dě
ferre n. transferre in (8 akk.); b) spis na
jisý jazyk transferre, verisra convertěre
algd; (na př. z latiny do češtiny ex la
tino tn bohemicum sermonem n. latina in
bohemicum); latinsky něco p. algd latine



přelstíti — přepraviti.

vedděre; slovo p. vocabulum redděre, in
>terpretari, doslovně p. verbum e (n. de)
verbo expriměre.

přelstíti, koho dolo capěre n. fallčre algm;
decipěre algm.

přelud, viísum, species, co nepodstatné zdání
imago falsa n. vana, species falsa; =
strašidlo formido; umbra, larva.

přemáhání, opiš rlovesem; zvl. p. sebe, v.
„edrželivost.“

přemáhati, v. „přemoci.“
přeměniti, v. „proměniti.“
přemistiti, něco tranaferre. conferre algd; v.

„přeložiti.“
„přemítání. cogilatio; ost. opiš slov. násl.
přemitati, něco (na mysli) cum n. in animo

n. secum considerare n. reputare algd;
také jen: considerare, reputare, cogitare,
deliberare, consultare algd n. de algá re.

přemlouvání, přemluva, persuasio, často slo
vesem, na př. přemlouváním persuadendo.

přemluviti, přemlouvati, koho k čemu persu
aděre alcui algd n. ut, ne algd faciat;
jsem přemlouván mih? persuadetur, pře
mluven mihi persuasum est.

přemluvení, persuasio.
přemnozí, plerigue.
přemoc, nimia potentia; opes nimiae ; ——větší

počet numerus n. multitudo major.
přemoci, přemáhati, koho, co vincčre, supe

rare algd, algm, úplně devincěre, opprt
měre; upláči se tak, že mne to přemáhá
confictor lacrimis sic uť ferre non possim;
p. koho dobrodiními deneficiis expugnare
a!lgm; důvody p. koho redargučre, refel
lěre, confutare, convincčre algm; 2) p. se
a) — příliš se namáhati se supra vires
extenděre, jidlem a pitím cibo et vino ob
rut; b) — vítěziti nad sebou se %psum
D. animum vincčěre; nemobu se p. abych
to činil a me tmpetrare n. in animum in
ducčre non possum, ut hoc factam,

přemocný, praepotens, praevalens n. superl.
slov. u „mocný“ uvedených.

přemostiti, řeku fuvium ponte jungěre; v.
„most.“

přemožitel, viclor (gentis), expugnator (urbis).
přemrštěnec, -nosť, -ý, v. „přepjatec, -ost, -ý.“
přemysliti, v. „promysliti.“
přemyšlená, v úsloví: dáti na p. dare, guod

cogitem.
přemýšléni, meďitatio, cogitatio, V. „rozmý

šlení.“
přemyšleti, o čem in antmo suo n. secum

reputare, considerare algd, meďitari (8e
cum) de alga re n. algd; commentari de
alga ren.algd; dloubo p. diu mullumgue
secum repulare.

přemýšlivý, prudena, consideratus.
převáhblenost,-= úkvapnost nimte festinatio,

— neprozřetelnost temerilas, tmprudentia.
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přenáhlený, = úkvapný praeceps, TZnepro
zřetelný temerarius, inconsultus; p. povaba
iňgenium praeproperum ; adv. temere, in
consulte,

přenáhliti, něco neb p. se s čím festinantius
'n. praepropere agěre algdď.

přenechati, komu co conceděre alcut alagd;
v. „nechati.“

přeněsti, přenášeti, něco kam čransferre algd
in locum algm; tp. p. něco na papír lite
ris mandare algd; p. něco na koho de
ferre algd ad algm, committěrealcui algd;
p. něco na jiný jazyk, v. „přeložiti.“

přenocovati, pernoctare.
přeorati, obarare (agrum).
přepadení, náhlý příchod vůbec aďventus

repentinus; zvl. nepřátelské p. čmpelus
repentinus, tneursio subila

přepadnouti, přepadati, koho, vůbec oppriměre
atgm (též s dodatkem imprudentem, in
cautum 7—nenadále); zvl. o loupežnicích
A p. vím alcui inferre, o nemoci a p. cor
ripěre, invaděre algm; chtiti koho p. clam
petěre (navem); noc nás přepadla nox nos
oppressil. — ,

přepadnouti se, zhubeněti corpus amittěre.
přepásati, koho čím cingěre algm re alga.
přepažití, něco septre, obstručre algd.
přepis, atd., v. „opis“ atd.
přepiti se, nimium biběre.
přepiti, něco, v. „přepnouti.“
přepjatec, v. „přepjatý.“

—m—

přepjatosť, opiš adj. násl.
přepjatý, o věcech nemius; o osobě opinioni

bus inflatus; TZ nemírný čmmodďicus, im
moderatus, ==pradký véhemens, vůbec gut
justum modum exceďdil tn aiga re; p. re
publikán mímtus reipublicae liberae wir;
adv. immodeste.

přeplaviti. něco navibus algd transportare,
transvehěra; p. se trajtcčre (flumen, mare),
transire (flumen); transvelu.

přeplný, plentor, redundana.
přeplniti, nimis complěre, onerare algd alga

re; p. se jídlem a pitím onerari epulis;
přeplněný onustus, o místnostech spissus,
refertus.

přeplouti, něco tranare, transnatare (flumen);
ost. v. „přeplaviti.“

přepnouti, přepiti, přepinati, něco čím obten
děre algd alcut reč; tp. — uadsazovati,
v. toto; přepjatý, v. toto.

přepočísti, přepočitati, něco donumerare algd;
p. se in computando n. in rationtibus er
rare; raho mefallit.

přepona, velum, veliká a drahocenná aulae
um.

přepracovati, něco retractare alad.
přeprava, trajeciio, transvectto ; vectura,
přepraviti, koho n. co trajicěre, transvehčre,

transportare algm n. algd; p. se kam,
18*



270

v. „přejíti, přijíti, dostati se“; p. se přes
něco superare (monies přes hory), v. „pře
jiti, překročiti.“

přepříti, koho convincěre, coargučre algm.
přepsati, přepisovati, a) -— opsati, v. toto;

b) ——jinam napsati /ranseriběre (testa
menlum in alias tabulas); 2) p. se errare
in soribendo.

přeptati, přeptávati se, po čem reguirčre, per
contart algd, u koho guaerčre algd ex algo.

přepustiti, přepouštěti, a) p. koho přes co
pali algm transtre ; b) ohněm něco p. tgne
solvěre, o kovích flare algd; c) p. něco
komu conceděre, permittěre alcui algd.

přepych, = vysokomyslnost superbia, inso
lentia, — nemírná nádhera sumplus ejffusi,
luxuria; p. milající sumptuosus.

přeraziti, něco discutěre algd.
přerozkošný, mira pulchritudine; pulcherri

mus, amoentsstmus; aj totě p., aby..
hoc veřo oplimumest, uť ete.; adv. pul
cherrime; mire.

přeryti, přerývati, foděre (terram).
přerušení, tnlermissto (eptstolarum dopisová

ní); znterpellatio ; bez p., v. „neustále.“
přerušiti, -ovati, a) — přestoupiti, v. toto;

b) — přetrhnouti interrumpěre (orationem,
somnum, ordinem) ; intermittěre (proelium,
iler); tnciděre (sermonem, ludum), diri- |
měre (sermonem, proelhum); rumpěre (si
lentitum); spojení něpřátel p. distenděre
coptas hostium; most p., v. „strhnouti“;
stavba byla přerušena opus turbalum est;
cesta bařinami přerušená ifer aestuariis
concisum.

přervati, v. „přetrhnonti.“
přeříznouti, přeřezati, něco ferro dividěre

algd; secare, scinděre, discinděre algd.
přeřeknouti, přeříci, komu aures alca offen

děre; p. Be errare n. labi in loguéndo.
přes, praep. I) o prostoru 1) u sloves klidu

a pohybování črana, super, per 8 akk.;
most p. řeku vystavěti pontem in flumine
facčre; kůže přetáhnou se p. tyče coria
super lateres inducuntur; jest p. hory a
doly, v. „hora“; slzy tekou p. líce lacri
mae per genas manant; u sloves pohy
bování dostačí často buď předslovce per
(na př. přeplaviti se p. řeku JJumen tra
Jicěre, transire) n. se dodá předložka trans,
per (přepraviti vojsko p. řeku Urajicěre
copias trans jfluxium), někdy stává i je
dnoduché sloveso: p. vrch přejíti montem
superare; 2) — okolo, na (u sloves: vzíti,
hoditi, pověsiti přes sebe) obyč, dat.; na
př. šat, plášť přes se vzíti vestem n. pal
tum sibi injicěre, circumdare; II) tp. 1)
— dále než třeba, za meze věci ultra,
supra, praeler; přes míru ultra, supra,
pracier moďum; p. potřebu praeter rem
O.něcesstlaten; sine Causa; p. příliš prae

přepříti — přeslavný.

tervn. supra modum; p. síly supra Vires
a p.; avšak smyslem připouštění kladou
se buď předložky aďversus n. sn (toto
s abl.) n. věta připouštěcí: p. všechnypřekážkylice!totdifficultates| obslent,
guamvis difficilis sel res; p. rozkaz con
tempto tmperio; p. mnohá napomenutí
guamguam saepius monitus est, v. též
„proti“ c) a „při“ 1) b) 3); zvl. přes to
— nad to, k tomu praeterea, ad hoc; ac
cedi! guod s ind.; p. to všechno (přece),
p. to přese všecko, ——nicméně nthilomi
nus, attamen, tamen; 2) — nad, v. „nad“ ;
3) k označení převyšování počtem a množ
stvím: supra; plus n. amplius (guam);
padlo p. 6000 nepřátel supra sex millia
hostium occisa sunt; plus (amplius guam)
sex millia hostium occisa sunt; mnohdy i
abl. stává po plus, amplius; neměl p.
2000 mužů n0n umplius duobus millibus
militum habuit; 4) o čase a) v kterém děj
před se jde per, čntér s akk. neb poubý
akk.; p. (celou) noc, léto, zimu per noc
lem, aestatem, hiemem; p. některý Č. ali
guod tempus; aliguamdtu; p. chvíli nullo
temporis punclo interměsso; usgue; před
den, a) — přes celý den, ve dne inter
dtu, die; B) — obden čeriio guogue die;
přes rok a) =—přes celý rok, v roce anno
vertente; hoc (illo) anno; B) — po roce
anno post; b) k označení převyšování
časem, zvl. při naznačení stáří major
(guam); jest p. 20 let stár major est vi
ginti annis; major guam viginíi annos
natus, také major viginli annos nalus est;
podobně: přes rok ——více než rok plus
annum (na př. žiti ským vtvěrecum algo);
též annum et eo diutius ; jest tomu již p.
rok annus est diutius.

přesaditi, aliter disponěre, jinam alio trans
ferre algď (na př. arborem).

přesáhnouti, přesáhati, přesahovati, tp. meze,
cíle p. egredi n. exceděre modum, fine
tranatre; 7—převyšovati praestare, ante
cellěre alcut.

přesednouti, sedem mulare.
přeseknouti,ferro dividěre algd.
přeschnouti, exarescěre.
přesídlení, opiš slovesem,
přesídliti, koho algm tn aliam sedem n. alio

transferre; p. 86 mulare locum n. solum,
sedem et locum; sedem ac domicilium alio
transferre; transmigrare, k někomu mi
grare in domum alcs.

přesila, numerus n. mullitudo major.
přeska, v. „přezka.“
přeskočiti, čranasilire algd; tp. p. co (při

čtení a p.) praelerire, transtre algd.
přesladký, nimis dulcis.
přeslavný, glorioaus; praeclarus,



přeslechnouti — přetáhnouti.

přeslechnouti, něco non audire n. atienděre,
schválně negligěre algd; — tajně naslech
nouti subauscultando voces alcs excipěre;
p. kohc, v. „vyslechnouti“ ; p. se non
recte audire.

přeslice, colus; příbuzenství po p. propěn
guitas mulerna D. per maternam ortginem.

přesmyk, angualiae (locorum) ; fauces.
přesnost, integrilas ; ——Čistota castilas; p.

jazyka integri atgue incorrupii sermouis
proprietas.

přesný, a) — nekvašený, p. chleb panis sine
fermento; + panis azymus; b) ——nezka
žený purus; integer; p. sloh sermo purus
n. rectus n. bonus; adv. pure, tntegre,

přesoliti, * němio sale conspergěre.
přesouditi, přesuzovati, něco po svém ad ju

dictum suum revocare algd.
přespati, noe totam noctem dormire.
přespočetní, justum numerum excedens.
přespolní, peregrinus; exler (us), externus;

člověk p. peregrinua.
přestání, tnlermissio; bez p. continenter, per

peluo ; ušgue; assidue; často rčením: non
deststere, non internullěre n. adj. conli|
nuu8.

přestárlý, senectute confectus; vetulus.
přestati, přestávati, a) -— konec vziti finem

haběre n. capěre; desiněre; gutescčre, con
guiescčre; válka přestane bellum vongui
escel ; nemoc přestává morbus abit; p. na
čas intermittěre ; b) — konec učiniti finem
facčre vet ales n. alcui; zvl. s iLf, desi
něre, desistěre (algd facěre); omittěre (fa
cěre algd); p. mlaviti loguendi finem fa
cěre, bráti ludendi finem facěre, ludum
absolvěre ; p. běžeti cursum repriměre; p.
stavěti desiněre aedificare algd; (v pass.
urbs aedificari desila est) ; p. zabývati se
uměním artem desiněre; přestaň! omilte
me! mnohdy postačí jednoduché sloveso
s předslovcem de — složené: p. válčiti
debellare; p: bejovati ďecertare; c) p. od
čeho, v. „ustáti“ ; d) p. na čem salis ha
bere; satis est, 8akk. a iLf. n. sinf. con
lentum esse n. acgušescčre re algd; p. na
svém re sua contentum esse; na mále p.
parvo n. paucis conlentum esse; přestal
na odpovědi satis habuit responděre; p.
na rozhodnutí decrelo stare; ost. v. „spo
kojiti se“; jindy: p. na čem =- konec
vzíti finem haběre; e) p. (od) čeho, v.
N„ustáti“, „upustiti.“

přestáti, něcoperpeti algd; perfungi, defungi
algá re; perferre, tolerare algd; nebezpečí
p. periculo perfungi, 7m podniknouti ne
bezpečí periculum subire; nemoc p. morbo
dejungi, trest poenas persolvěre.

přestaviti, něco někam (ransponěre algd in
locum algm; dům p. domum mutare, aliter
aedificare.
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přestávka, intermisso; intervallum ; inlerca
©pedo; p. činiti v čem intermittěre algdď,

v psaní čntercapedinem seribendi facěre;
nastává p. v čem dnlermittilur algd.

přestěhovati, v. „přesídliti.“
přestihnouti, v. „předstihnouti.“
přestoupiti, přestupovati, přes něco transgred!,

transire algd ; tp. p. zákon, rozkaz levém,
praecepla migrare, nom servare, negliyčre,
violare; p. k někomu čransire, deficěre ad
algm. .

přestrašiti, koho perterrére a'gm; pavorem
(metum) incutěre alcui; pře-trašen lime
factus.

přestrojiti, koho altam vestem inducěre ulcut ;
p. se veslem mutare.

přestřeba, čmitalor tneptus n. ridiculus
přestřebovati, komu inepte n. ridicule imitars

algm.
přestřihnouti, scinděre, discinděre algdď.
přestupek, peccalum, delictum.
přestupný, p. rek annus inčercalaris ; p. deu

dies intercalaria.
přestydnouti, perfrigescěre.
přesuzovati, v. „přesouditi.“
přesvědčiti, koho o čem persuaděre alcut de

re alga, (otom hoc, id; jindy akk. sinf.:
o vítězství Římanů Romanos vicisse); pro
bare alcut algd; fidem facčěre aleui ales
rei; přesvěděmne, že . . fac fidem s ná I.
akk. a inf.; přesvědčují se persuadeo
mzhi; přesvědčují mne, jsem přesvědčován
mihi persuadetur; jsem p. persuasum mtht
est, persuasum habeo; perspectum habeo
algd, pevně persuasisstmum mihi est; pře
svědčen jsa ratus; guod credebam atd.;
buď p., v. „přesvědčení“ ; p. koho o čem,
z čeho, v čem convincěre algm ales ret n.
de algů re; v. „usvědčiti“ ; p. se o Čem
——seznati, v. toto.

přesvědčení,persuasio; nabývám p. měli per
suadeo n. persuadetur (ty ale nabývej toho
p. tu velim libi tla persuadeas; ste vulo
te tibi persuaděre); mám to p. persuasum
mčhi est, persuasum habeo, mihi perauast,
pevné porsuasissimum milu est; mluviti
proti svému p. altuď dicčre aliud sentire;
dle svého p. mluviti ex animi sententid
logui, jednati judicium suum segui.

přesycení, -osť, (nimia) satielas; ——ošklivost
tim vzešlá fasttdium.

přesycený, životem a p. fastidiosus.
přeškrtnouti, něco eraděre, delére algd; p.

koho ze seznamu nomen alcs exgiměrede
tabuhs; v. „vyškrtnouti.“

přeškrtnuti, liťura.
přešlý, v. „přejíti.“
přešťastný, longe felictastmus ; bealiasimus.
přetáhnouti, přetahovati, a) trans., p. něco

něčím činducere algd algd re, algd alcut
ret (na př. štít koží sculum pelle, pellem
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scuto); b) intr. — přejíti čransire, trans
gredi algd.

přetěkati, přetéci, redundare; břeby přetěkati
(o řece) super ripas effundi.

přetěžký, ďijficillimus; adv. difficillime; v.
„těžký.“

přetíti, ferro dividěre alad; inciděre alad.
přetížiti, němi8 complěre, onerare alad.
přetlouci, dtscutěre algd.
přetnouti, v. „přetíti.“
přetočiti, detorguére algd.
přetrhnouti, 1) — roztrhnouti discinděre algd ;

2) tp. =- zrušiti, zastaviti snterrumpěre,
diriměre, p. něco zlého (na př. neřád, zlé,
rozpustilosť a p.) comprťměre (seditionem,
motus), cohtběre, repriměre algd; řeč ko
mu p. orationem interrumpěre, (sám svoji)
inciděre orationem; Bpaní p. somnum in
terrumpěre, bitvu proelium diriměre, ml
čení stlenttum interrumpěre n. rumpěre,
přátelství amiciltam dissolvěre, dirumpěre,
smlouvu fidem frangěre; 3) p. něco na
psaného, v. „přeškrtnouti “

přetrpěti, v. „přestáti.“
přetrvati, permaněre; p. koho (živobytím)

superstitem esse alcui.
přetržení, bez p., v. „přestání,“
přetržitý, intermissus; pláň kopci p. planities

collibus interm?ssa.
přetřes, ve rčení: na p. bráti, v. násl.
přetřásati, něco tp. v. „rozbírati, uvažovati“

něco a p.
přetvárný, o osobách simulatér, o věcech si

mulatus, fictus.
přetváření, přetvářka, stmulatio ; dissimulatio

(rozdílv.u „přetvářitise“); bez p. aperte,
ingenue.

přetvářiti, přetvařovati, koho, co deformare
algm, algd; — jinak učiniti emmutare
algd; p. se a) ——tvářnost svoji změniti
deformari, transformari; zvl. v hlasu ali
enum vocis sonum fingěre; b) p. se po
kom = jinou osoba napodobiti vmitari
algm re algá; avl. ——jiný úmysl předstí
rati stmulare, pravý skrývati disstmulare,
tegěre; p. se jakoby bláznil dementiam
stmulare; jakoby nemocným byl simulare
se aegrum n. aegrotare, také morbum st
mulare.

přetvářlivosť, v. „přetvářeni“ ; důr. stmulandi
artificium.

přetvořiti, v. „přetvářiti.“
přeutěšený, suavitalis n. venustlalis plenus;

pulcherrtmus, amoenissimus ; adv. pulcher
rtme.

převaha,pondus majus; tp. major auctoritas,
opes mojores; p. míti, (0 o'obácb) po
tentid n. opibus n. viribus anleceděre n.
antecellěre n. praepollěre, (o věcech) prae
valére, prasponderare,převázati,* denuoNgare,

přetékati — převzděti.

převážiti, něco deňuo. ponderare algd.
převelmi, adv. vehementer, valde, admodďdum.
převeliký, čngens, maďimus; exiremus (fa

mes).
převěsti, převáděti, a) p. přes něco čradu

cěre, transportare, (exercitum Rhenum);
b) p. věco jinam avertěre, deducčre, flec
těre, deflectěre, derivare algd, řeku amnem
avertěre, vodu z řeky aguam ex flumine;
c) — přeložiti (spis na jinou řeč) v. „pře
ložiti“; d) ——přemluviti, v. toto; e) p.
koho v čem convinečre, coargučre algm
(sceleris); £) p. něco na sebe acgutrěre,
suum facčve algd, na někoho deferre algd
ad algm.

převézti, převážeti, trajicčre, transportare,
tranavehěre, transmittěre (na př. vojsko do
Sicilie měilitesin Siciliam); p. zboží (ně
kam od někud) merces exportare (ex loco
algo in locum algm); p. 88 (naven. curru)
transtre, transvehi.

převládá, v. „nadvláda.“
převládati, praevalěre, valěre, 7— panovati

dominari; — vítěziti superiorem esse; dáti
se p. ab algo regi; náruživosť převládá
cupiditas plus (n. plurimum) potest.

převléci, koho, v. „přestrojiti,“
převod, traďuctio, — překlad, v. toto.
převoz,trajectio, trajectus ; transmtssto, trans

masus; p. přes řeku frojectus n. transvectio
Jlumtnts ; ua p. platiti pro vecturá solvěre,

převrácenosť,perversilas; pravitus.
převrácený, v. „přsvrátiti.“
převrat, eversi0; tp. perturbalio; interilus,

ruina: nastal veliký p. magna rerum com
mutatio facta est; převraty v ohledu po
litickém res novae

převrátiti, převracovati, něco a) obrátiti,
convsrtěre, invertěre algd; tp. — změniti
commutare, pervertěre algd; převrácený
perversus, pravus, depravatus, praeposte
rus; adv. perverse, praepostere; b) —
převrhnouti evertere, subvertěre algd; (tp.
říši p. rempublicam evertěre); p. se curru
effundi.

převrhnouti, v. „převrátiti“; p. se, tp. cor
rumpi; degenerare.

převýborný, divinus; ost. v. „výborný.“
převysoký, praealtus, praecelsus.
převyšiti, převyšovati, eminěre, prominěre, ex

stare ex algá re; altiorem, exwcelstorem
esse guam . . .; tp. převyšovati koho su
perare, vincěre algm alga re; praestare,
antecellčěre, anteceděre, anteire alcui; po
čet p. numerum exceděre; to p. rozum hoc
majus est guam guod guiscogitare possit;
to p. sily lidské Aoc est supra vires hu
manas.

"převzděti, přezděti, přezdívati, komu nějak
aliud nomen dare alcui, (směšně) nomen

—
——



prevzíti — přibočiti se.

Joculáre aleui dare; cognomine joculari
appellare algm, (úrážlivě) contumelae
causa alcui cognomen dare; Ost. V. „Bpí
lati.“

převzíti, něco suscipěre, rectpěre algd, (něco
nemilého) sudire algd; řeč p. dtcěre, in
cipěre, exordiri ; responděre,

přezdívati, v. „převzděti.“
přezdívka, nomen n. cognomen joculare; (u

rážlivá) cognomen ignomimosum.
přezimování, vojska Atematio; hiberna (—

zimní tábor).
přezimovati, htemare, htbernare; hiberna a

gěre; p. něco (ovoce a p.) per hiemem
servare algd.

přezka, fibula,.
přezouti, boty, p. se calceos mulare,
přezralý, nemis malurus,
přezvěděti,něco explorare algd; per explo

ratores cognoscěre algd.
přežádoucí, * desideralissimus,
přežíti, koho superstitem esse ales; p. sám

sebe vivěre tanyuam superstitem sibi; rok
p., život p. agěre, degěre annum, vitam.

přežívati, přežvýkati, ruminare.
při, praep. 1) o prostora a) pův. Juxta, ad,

apud, prope (ad n. ab); při ruce býti adď
manus esse; býti p. čem adesse alcut, co:
divák spectare algd; b) dílem tp. a)
ve rčeních: při dvoře vychován býti in
aula (regid) educari; mám jej p. sobě
apud me n. domi meae est; p) K uazna
čení pomoci blízkostí osoby n. věci získa
né: býti, státi p. kom sřare ad n. cum
algo; cum algo facére; b. při něčem af
Jinem esse ret alcut; adesse, tnteresse; p.
světle ad lucernam, ad lumina; při tobě
(7Z v tvé moci) to jest penes te est; +)
spolubytí čn n. jiné obraty: při tvé uče
nosti te n. pro magna tua docírind; p.
tvé opatrnosti gua es prudentiá ; guae est
tua prudentia; při tom 7- mimo to prae
terea; ad hoc, 7—zároveň stimul; když k
témuž podmětu nová vlastnost přistupuje
idem: muž spravedlivý a p. tom velmi
mocný homo Justus tdemgue potenlissitmus;
a p. tom byl bohat accediť guod dives
erat; při nejmenším mančmum; avšak ve
smyslu připouštěcím ——ač, ačkoliv, klade
se on 8 abl. n. adversus 8 akk. n. věta
připouštěcí: p. svém stáří jest nemoudrý
stultus est adversus aetatem ; při vši chy
trosti své byl přece oklamán guamvis esseť
prudens, tamen deceptus est; liceťpruden
tissimus esset, tamen .. ost. však v.
„čas“; při tom (při) všem nehilominus;
guae guum tla sinť n. guae guum omnia
facta sint, tamen . . .; d) při přísahání
a zaklínání: per; přísahati p. živém bobu
Jurare per deum immortalem, též sancte
adjurarej při sám bůh la me deus juvet;
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medius fidius! p. sám Herkuleš mehercu
les, mehercle ; hercule; e) k ozuačení ma
jetnosti, rozličnými obraty : býti p. peně
zích numatum esse, při síle viribus valěre,
při zdraví bona valetudine uti, při rozumu
sand mente esse, při chvíli ogum haběre;
zachovati koho p. životě, p. hrdle n vitů
conservare algm; vitam alcui condonare ;
podobně: p. tom to zůstane manet, stať
(certum est) milu; zanecbati něco tak při
tom in meďio relingučre algd; zůstává p.
svém perseverat in sententia suá; Č) když
osoba sama jest sídlem přísudku: jest při
sobě mentis suae compos est; apud se est;
p. sobě něco rozvážiti secum n. cum animo
cogitare algd; p. něm není vlídnosti co
maitas in e0 non est; to se p. něm chválí
hoc in eo laudatur n. laudabile est; zna
menati něco při kom notare algd in algo;
2) ohledem času sud n. pouhý abl. též
ad; — mezi inter; p. příchodu vojska
adventu militum; p. Bamém odchodu sud
ipsa profectione; p. příležitosti data oc
castone, per occasionem; p. západu slunce
occas solis, sole occidente; p. prvé zprávě
ad průnum nunlium; p. blesku a hromu
inter fulmina et tonitrua; p. pádu vůdce
ad casum ducis; p. tak obtížných časech
in tempore tam difficili; p. nynějších po
měrech in praesenti, in praesenlia; p. víně
zn vino; inter pocula; p. jídle, p. stole
inter n. super coenam; Často part.: p.
čtení napadlo mi legenti miht in mentem
venit; potkal jsem jej p. svém návrata
mihi redeunti occurrit; často též abl. abs.
n. věta časová, v. Gramm,

přibájeti, affingěre algdď.
přiběh, eventum, casus, res; res gesta; celý

P vypravovati rem ordine narrare; expo
něre guomodo res gesta sit; nesiýchaný
p. resainaudita; miraculum ; jindy netřeba
zvláštně vytknouti: onen p. stal se roku
+ + + dilud accidit tn annum « . . příběhy
něčí guae alcui acciderunt; ost. v. též
„případ.“

přiběhnouti, přibíhati, (někam, k někomu)
accurrěre, advolare.

přibiti, přibíjeti, affigěre, (koho na kříž algm
cruct); na zeď něco p. figere algd in pa
rtele; hřeby p. něco clavis affiyěre algd
(ateut ret).

přiblížení se, -ování se, appropinguatio, ad
venlus ; O vojsku accessus, succes8u8.

přibližiti se, přibližovati se, 4) o osobě k če
mu appropinguare ad a'gd, (k onomu
místu též ali loco); prope acceděre ad
algď; ke kopci propius tumulum acceděre;
8 vojskem se p. exgercitum admověre; b)
o čase appropinguare, appeltěre.

přibočiti se, k někomu, k nepřieli hostem a
latere invaděré,
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příboj, aestus; (marig n. maritimus mořský
p-).

přibrati, přibírati, koho n. co assuměre, ad
hiběre algm, algd; p. se acceděre, (pod
tají arrepěre, obrepěre; (opět) p. se kam
(iterum) se referre na př. Romam; p. se
k čemu, tp. -= ruky přiložit: aggredi algd,
opět referre se ad algd.

příbuzenský, propinguus, cognatus.
příbuzenství, propinguitas, cognatio, 7—ŠvA

krovství affinitas; pokrevné p. consangut
mitas; v p. vejíti s kým affintlatem cum
algo jungěre.

příbuzenstvo, cognatio ; ——příbuzní propin
gui, (genere) proximi, necessarit; celé p.
cognati et affines.

přibuznosť, 7—spojenosť poděbná přibuzen
ství cognatio, conjunctio; ani té nejmenší
p. nemíti s čím remoťisstmum esse a re
alga; duše má p. s bohem ančmus tenetur
cognatione deorum,.

příbuzný, a) vůbec ——jakkoli spojený n.po
dobný finitimus, propinguus rei alcut; 'p.
býti čemu cognationem haběre cum algo;
všechna nmění jsou si p. omnes artes
guasi cognatione guadam inter se continen
tur; b) zvl. ——spřízněný, krevně consan
guineus, Švakrovstvím affinis n. affintate
conjunctus alcui; obecněji propinguus, ne
cessarius; nejbližší p. prozimi; býti komu
p. cognatione atlingěre algm.

příbytek, z— co přibylo inerementum, acces
sto; míti p. crescčre, augert.

příbytek, =—obydlí domicilium ; domus; 86
des ac domicihtum.

přibyti, přibývati, 1) — býti nad počet, nad
zrůst augert (0 osobách a věcech) ; cres
cčěre(o věcech); a) neosobně: přibylo jich
plures n. aucti sunt; přibývá vody ffumen
crescit, dne dies longius extenditur, měsíce
luna crescit, bolestí denně p. dolores in
dies acerescunt; přibývá nepřátel numerus
hostium crescit; přibývá tíže komu algs
fit grďvior; b) osobně: já jsem přibyl ac
cessi, numerum eorum auxt; přibyli dva
numerus eorum duobus auctus est: 2)
přijíi venire, adessej na pomoc p. komo
auxiho venire alcut.

příbyti, přibývání, opiš slov.; též ?ncremen
tum; p. a ubývání dnův čneremenia et
decessiones dterum.

přicválati, egwo citato (n. eguts cilatis) ad
vehi, venire, advolare.

přič, ve rčení: na p. tn (raneversum; ex D.
de (ranevers0.

přičernalý, fuscus, subniger.
přičervenalý, subruber, rutilus; rubicundus.
příčina, a) pův. causa, ratio, — zřídlo fons;

origo; oosobě: auctor; zevni:řní p. causa,
první p. causa prima; principium; hlavní
p. cousa gravisstma; bez p. sine causa,

příboj — přičiniti,

temere, ultro; »a příčinou čeho causG 8
gen. (čtmoriscausá za p. báeně), ex (k vý
tknatí důvoda) -n. opíše se větou příčin
nou; za tou p., z té p. ob eam rem n.
causam ; ilague; gua re; (na počátku věty
— za kteroužto p.) guam ob rem n. cau
sam; gučdde causa, guare; za tou p. že
ideo n. propterea guod; on jest toho pří
činou hoc ab illo ortum n. profectum est,
ts hujus rei auctor est; is ejřecit, ut . . +;
on jest p. že město padlo ejus culpů fac
tum esť (n. is commisit), ut oppidum ex
pugnaretur; já nejsem p. non meč operd
factum est; culpa non mea est; to bude
p., Že . . . td erit causae, guod ete.; za
jeho příčinou su causa, suo nomine; €0
auctore, ejus nomine; p. jakoukoli vzíti
causam rei ales inferre; vzav za p. simu
lans n. causatus (s násl. akk, a inf.), causď
interposita guod n, akk. sinf.; máš p. se
radovati est guod gaudeas; nemám n, není
příčiny non est, nihil est, non habeo, nihil
habeo, guod . „, nihil est causae, cur . „3
ptáti se na p. toho guaerčre gutd hoc rei
sit; jaká jest p., že... . guid est causae,
cur . . . (s konj.), gutd in causa putas
esse; buď p. jakákoliv gutdguid in causa
est; býti p., zavdati, dáti, podati p. k če
mu a) causam dare n. praebere alce rei;
causam rei ales ajferre; auctorem esse ret
ales, k válce bellum conflare ; toto zavdalo
p. k pověsti inde fabula nata est, k válce
inde bellum ortum est; B) — býti před
mětem čeho, v. „předmět“; válka měla
vnější p. belli causa extrinsecus venit;
první p. zavdati k čemu principem esse
rei ordiendae; b) ——příležitost oceastio,
causa; v. „příležitost“ ; c) — případnosť,
věc, okolnost res; casus; v tě p., v této
p. 9%res ita se habet; hac in re; v p.
čeho -— vzhledem k čemu, ohledem nač,
v. tato; těž alcs causa; v p. přátel ami
corum causa; v p. obecného blaha rei
publicae causa.

přičinění, 7- p. se studium, labor, confentio:
— spolupůsobení opera; jeho přičiněním
ejus operá (též per eum); bez mého p.
sine meč operá, non me auctore; vlastním
p. mež ete. operá, -— dobrovolně med,
tu, sua sponte.

přičiniti, přičiňovati, něco n. čeho k čemu
adděre, adjicěre, apponěre algd alcui rei;
pi'nosť p. k čemu diltgentitam adhiběre,
studium collocare in re alga; operam ad
n. in algd impenděre; podobně: náhoda
mnobo přičinila fortuna multum potutt (in
repentino adventu); ruky k čemu p., tp.
aggredi, suscipěre algd ; p. se operam dare
n. navare rei alcut; operam n, studium
poněre, collocare in re alga; niti, elabo
rare pro re alga; velmi se p. omnibus



přičinlivosť — přihotoviti.

mervte conténděre pro re algá n. ut alýd
fiat; p. se o to, aby . . id contenděre n.
agěre, tn eo laborare, eo tenděre, ut.
ty přičiniž se ať jsi mysli udatné a ve
liké lu fac animo forti magnogue sis.

přičinlivosť,navilas, indusiria ; assiduitas.
přičinlivý, navus, industrius, assiduus.
přičísti, přičítati, a) — připočítati adnume

rare alcui algd n. algmi p. Koho k přá
telům, k svým algm in amicis n. inter
amicos n. inier eu0s numerare; b) p. ko
mu něco ascriběre, tribučre, attribučre, asst
gnare aleui algd; ad algmauctorem re
ferre alad; conferre algd in algm; vinu
komu p. culpam (ret ales) in algm con
ferre, (s sebe na koho) čransferre; za po

o..

ctu sobě co p. algd stbi laudi dare, ver
těre, ducěre.

příčiti se, něčemu adversari, repugnare al
cut; příčí se mi to td fastidium mihi
creat; taedet me hujus rei; příčí se mi
někdo algs mihů invisus est.

příčka, příčnice, transtrum ; lgnum čtransver
sartum.

příční, -ný, transversus, iransversarius; adv.
e Úransverso,

příčník, (příčná hlava) Řomo praeposterus.
přídatek, v. „přídavek“ ; něco. přídatku při

bírá accedit algd n. nonnthil ad algd.
přidati, přidávati, a) p. něco k čemu adděre,

adjicěre algd alcui ret n. ad rem algam;
= dáti mezi něco nterponěre n. interji
cěre algd alcuž rei; p. koho komu za
řádce algm alcui in constiium dare; b) p.
komu slávy alcs gloriam amplificare (et)
augěre; p. komu srdce, mysli an?num
adděre alcui, animum alcs confirmare; 2)
p. se a) o osobě: p. se kněčí straně ap
plicare se ad algm, ad partes alcs tran- |
sire, k mínění něčímu n sentenfiam ales
disceděre n. ire, ségui sententiam ales; b)
o věcech acceděre ad algd.

přídavek, adďditamentum, accesst0; guod adji
citur; zvl. p. k ročnímu platu: obdržel
p. Merces ejus annua aucta est.

přídavný, appositus, p. jméno T apposttum.
přidělati, něco k čemu adjungěre algd alcui

ret.
přiděliti, něco komu čribučre, atlribučre, dare

alcut algd; p. koho jizdectvu aď eguum
rescriběre algm.

přidružíti, komu Koho algm adjungěre n. aď
děre n. aggregare aloui, sobě assciscěre sibi
algm (na př. co spojence socčum); p. 86
k někomu adjungere se comitem alcui, k
čemu acceděre ad algdď n. rei alcut.

přidržeti, přidržovati, koho k čemu, tp. hor
tari, adhortari, tncitare, impellěre, com
pellěre algm ad algd (factendum) ; p. se
někoho, a) v ohledu politickém alcuč de
datum, addiclum esse, favěre alcui, stare
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ob algo n. a partibus alcs,.studiosum esse
ales, segut algm; b) co učitele a p. segut
n. seclari algm, sectlatorem esse alcs; p.
se čeho adhaerčre, adhaerescčre rei alcui
n. ad algd; obecněji segut algd, stare ab
alga re; nevědí čeho se p. nihil habent,
guod seguantur; p.se náhledu něčího sen
tentiam alcs segui; ad voluntatem ales
acceděre; v. též „přilnouti.“

přiházeti, v. „přihoditi.“
přihlásiti se, nomen dare, eděre, profiteri, k

čemu rem aď se n. sibi vindicare ; Ost.
v. „přiznávati“ a „hlásiti,“

přihlednouti, přihlédati, přihližeti, k čemu, k
komu speciare, segu: algd, (s významem
péče, ochrany) viděre, curare, algd n. ut
ne. + providěre, čonsulěre alcut rei;
cavere (ne gud fiat); (Z dozor míti) cu
rare, regěre algd, custodire algm ; ve všem
k praktickému prospěchu p. aď vitae úsum
referre omma.

přihluchlý, surdaster.
přihnati, adigěre algm, algd; p. se accurrěre,

advolare.
přihoda, casus, fortuna, fors; 7— udalost

eventum, res, res gesta; zvl. pl. příhody
casus, evenla (orum) ; příhodou forte, for
tutto.

přihodilý, fortuitus, in casu posilus.
přihoditi, přiházeti, přihazovati, a) p. něco k

čemu adjicěre, jacěre algd ; b) -p. koho n.
něco čím čnjicčre alcui (vestem) ; 2) p. se
a) p. se k čemu z- náhodou přijíti forte
adesse; b) — státise, a sice: z přirozené
jakési natnosti evenire, pouhou náhodou
acciděre, o událostech šťastných contin
gěre, nenadále a neočekávaně inciděre
(incidit bellum, talis casus), vůbec fieri,
usu veněre; přihází se, že . . fit, accidit,
evenil, contingit, usu vemť ul. . „ veliké
věci se zatím přihodily magní casus inter
cesaeruní,

příhodnosť, opportunilas; occasto; ulilitas;
v. násl.

příhodný, aptus, idoneus (ad algd); utilis
(ret aloui, ad algd); commodus, opportu
nus; p. vítr ventus secundus; p. čas lem
pus opportunum, occasio, Vp. Čase in lem
pore; p.okamžik opportunitas; p. poloha
opportunitas loci; locus opportunus; v p.
místě bitvu svésti 8uo loco pugnare; při
lákati nepřítele na místo sobě p. hostes
in suum locum elicére; adv. apte, acco
modate; zvl. příhodně — příležitostně per
ocčastonem, data occasione,

přihořklý, subamarus.
přihotoviti, něco parare, apparare, instručre

algd; mám něco přihotoveno paratum
miht est algd; p. si zbraň (k boji) arma
expedire; přihotovený onstructus, expedi
tus (exercilus); p. se k Čemu parare, com

18%%
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parare se ad algd; na cestu se p.
comparare, k válce bellum parare, appa
rare, comparare.

přihrnouti, aďjicěre, p. se conflučre, concur
rěre.

přicházeti, v. „přijiti.“ ó

příchod, a) — přijití adventus, o lodícít také— přistání appulsus; častěji však part.
slovesa venire, advenire n. větou časovou:
čtvrtý den po 'p. post dtem guartum guam
est ventum; guatriduo postguam venitt;
post guatuor dies guam venil; s p. pospí
šiti malurare venire; p. jeho byl. všem
milý omnibus optalus advenmit; potkal jej
při jeho p. e? aďdvenientiobvius factuš est;
b) p. k domu (kde se vchází) aďitus.

přichovati, něco = přispořiti parsitmonia col
ligěre algd.

příchovek, guod gu?s parsimonia coltegit; pe
culium.

příchozí, aďvena, peregrinus. «
příchuť,* sapor alienus; sapor in ore relic

tus; p. míti po čem restpěre algd ;3 voda,
která má p. agua gutdguam resipiens.

příchylnosť, atd. v. „náchylnost“ atd.
přichystati, v. „přihotoviti.“
přijati, V. „ppřijmouti.“
příjem, acceptio, — důchod reditus; ouaestus

(výdělek); fructus (sýnos8); obyč. pl. pří
jmy: má hojné p. viclus ez abunde sup
petit, abunde habet unde vivat; státní p.
vectigal, z dolů pecunia publica guae ex
metals redit; veliké p. z čeho míti ma
gnas pecuntas facčre ex algo (na př. z dolů
ex metallis).

příjemce, gui acetpit n. accepit (algd).
příjemný, acceptus; gratus; gratus acceplus

gue; — libý Jucundus, suavis, — oblíbený
carus, gratiosus, O místnostech amoenus;
o spůsobech, řeči a p. urbanus, facelus,
lepidus; comis; velmi p. býti (o osobě)
haběre multum suavitatis, leporis, (o věci)
perjucundum a p. esse; p. mravy commoďt
mores; p. počasí čempestas laeta; p. život
vita jucunda, suavis, dulcis; adv. jucunde,
suaviter ; urbane, lepide.

příjemnost, jucunditas, suavitas (na př. vi
tae); amoemtas (o místnostech).

přijeti, přijížděti, curru, navi, eguo aďvehi,
též vůbec perventre; p. rychle eguo cttato
advehi; k branám p. odeguilare portis;
přijel (na koni) eguo vectus vent; p. s vozy
vehicula pěrducčre (aď locum algm).

přijetí, acceptio; p. do domu hospitium, p.
do ródivy adoptio, do sboru cooptatib.

příjezd, adventus ad n. in locum algm, u.
opíše se slovesem; (-— přístup 8 koněm
n. vozem) aďilus.

přijimač, gui aceipit n. accepil,
přijíti, přijmouti, v. toto.
přijíti, přicházeti, A) o živých bytostech, 1)

alter

— přijíti.

pův.ventre, advenire, perventre (in locum;
ad algm; Romam), nenadále p. superve

ro šťastně p. beneadvenire, zpět p. retre, reverti, blíže p. appropinguare, ad
venture; p. ke komu ==navštíviti, v. toto;
zvl. přicházeti kam ventitare (Romam);
freguens vemio; 2) tp. a) ve“rčeních: na
svět p. čn lucem eďi n, suscipi,. na oči
komu p. tn conspectum ales venire, mezi
lidi p. em“publicum prodire; p. k čemn
— obdržeti něco consegut adipisci algd;
ku konci p. s čímfinem facčre alcui ret;
k sobě p. aď se redire, animum recipěre ;
na myšlenku p. zneiděre in cogitationem;
na něco p. veniť mihi in mentem algd,
(v řeči, mezi řečí) mentionem facčre de
re alga, == vynajíti co tnvenire algd, —
odkryti, na stopu p. deprehenděre alod;
nemohu na to p. €jus rei reminisci non
possum; k štěstí p. rebus suis consulěre;
ke škodě p. damno affict, detrimentum
aceipěre; do vězení, do okovů p. in cu
stodiam n. in vincula mitti, tradi, conjici;
p. k statku /aculťates acguirčre, bona sibi
colligěre; k sílám p. věres colligěre; K
hodnostem, kecti p. Aonoribusaugeri; ad
honores pervenire; p. na koho inciděre iu
algm, algd; nepřijiti daleko s čím parum
proficěre re alga, v čem in re alga; p. o
něco amitičěrealgd, jacturam facčre alcs
rei, spoliari re alga o život necari, morte
multari; perire, o zrak oculos amittěre, o
oko oculo cap? o rozum mente capi; na
mizinu p. aď tnopiam reďdigi; na zmarp.
pertre, interire; b) Z upadnouti čnočděre
incurrere; do špatné společnosti p. tmpli
cart consuetudini malorum hominum ; do
rokou nepřátel, do nebezpečenství in ho
stium manus, in periculum inciděre, tncur
rěre; v zapomeoutí p. in oblivionem ve
mire, v opovržení, do potupy tn contemp
tum n. in contemptionem venire; často:
„přijíti“ se subst. zvl. abstr. zastupuje lat.
pass. na př. k utracení p. necari, k zru
šení čolli (o úřadu, zákonu, rozsudku a
p.) s0lv?; rescindi, na n. k zpuštění, k
ukažení collabi, k rozdělení dividi, k ů
razu čaeďdi,vulnerari, k zatemnění p. 0b
scurari, k obnovení refici, k zahanbení
pudore affict (alga re), k potrestání pu
něri, v nepamět n. v zapomenutí tn obli
vionem adduci, obltvione obrut (avšak těž
in 0. venire), k oblomení p. infringi, k
povýšení promove?ři (ad altiorem gradum),
na zkázu perire, interire, k zahanbení
pudore suffici, v nenávist p. invidid one
rari atd.; c) — zdáti se videri, apparěre;
přicházíš mi jako vypovězenec plane re
legatus mihi videris; přicházím si (meřu)
videor; B) o bytost.ch neživých deferri,
perferri; psaní přišlo lilerae allatae sunt;
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přijď co přijď uteungue cecideril; utigue;
zvl. a) ——přítomným se státi, (o čase)
venire, pervenire; ——nastávati, v. toto;
zimy záhy přicházejí hiemes sunt malu
rae; noc přichází now tmminet; advespe
rascit; přijde čas tempus veniel; přichází
něco (na př. království) na něho reďů
algd (regnum) ad eum, dědictví hereditas
ei venit, obvemt ; b) — napadnouti znet
děre; na mysl p. in menlem venire; při
chází mí něco na mysl žn mentem mihi
venit algd, subit animum cogilatio, suceur
riť mihi algd; tnetděre in consilium n.
cogitationem; mdloby na mne přicházejí
animus me deficit; animo linguor; přišel
naň strach čimor eum incessil; ©) Z po
jíti, pocházeti, v. toto; d) ——zdáti ae vi
deri; za těžko mi něco přichází algď mihi
difficile est; aegre fero algd; nic mi ne
přichází obtížněji mih?l difficiltus facio;
přece mi to nepřicházelo tak trpce non
tamen tam acerba mihi haec aceidebaní;
přichází mu za těžko psáti grave esť tlli
scriběre; e) 7—cenu míli sťare, constare;
p. draze, lacino sťare magno, parva, 28
sto talentů centum talentis; f) neosobně:
přichází, přijde, přišlo k čemu, nač zz
dochází atd. do čeho, nač, vytkne se buď
úslovím ves venit ad algd (na př. k bitvě
ad arma atogue pugnam) n. vemlur ad.
algď (na př. k právu ad causam dicen
dam, k násilí přišlo aď vím eč manus
ventum est), n. jinými cbraty zvl. v pasa.:
přišlo k narovnání fransactum n. compo
situm est; nepřišlo k bitvě non acie cer
tatum est; přišlo již na to, k tomu, tak
daleko, že... . res eo deďucta est n. in
eum locum venlum esť n. rem €0 adďuxi
mus, ut ete.; i Mithridatovi na to přišlo,
že.. Mithridati guogueaccidil, uť ete.;
když na nejtěžší přijde si res ad extre
mum casum perďucta est (erit); nemyglel
jsem; že to tak přijde Aaecfore non pu
taram; přišlo na mé facta sunt omnia
guae praedixeram ; přijde na jedno iďem
est, mihal interest; "jak to přišlo, že .
gu? factum est, uť etc.; zvl. úsloví: p. 8
následným inf. zz jest mi něco činiti,
přelož gerund. n. podobnými obraty: při
jde vám utikati /ugiendum vobis erit n.
Jugěre debebilis; kudy nám přišlo jíti ubz
(gu) nobis erat eundum ; v. též „museti“
a býti“ 3) b).

přijižděti, v. „přijeti.“
přijmění, přijmí, cognomen ; měl p. Kapito ež

cognomen Capito n. Capitoni futt; p. sprá
vedlivý dostal cognominejustus appellatus
est, měl cognomen justi habutt.

přijmouti, přijímati, něco a) — vzíti vůbec
accipěre algd (ab algo); pokrm p, v. pjí
sti“; b) — na se vzíti suscipěre, (in se)

recipěre algd, (na př. rozkaz mandatum,
poselství legationem); nepřijmouti úřadu
deprecari:- munus; tp. podobu nějakou p.
formam et speciem assuměre, assciscěre; na
milosť n. k milosti p. koho opět algm in
gratiam recipěre; c) -m k sobě vzíti exci
pěre, recipěre; laskavě koho p. bene acet
pěre algm, pohostina hospitio excipěre
algm, u sebe aď se; v ochranu p. koho
algm in fidem rectpěre, tueri; vděčně při
jat býti (o věci) grate ptegue accipi; gra
tum acceptumgue esse; tudíž d) p. koho
ve spojení, do spolku assuměre, recipěre,
assciscěre algm, v počet svých přátel in
amicihiam suam recipěre algm ; za syna
p. adoptare algm, do spolku im societatem
assuměre algm; do města algm urbe n. in
urbem recipěre, do domu 1 domum n.
domum, tecto recipěre, do měšťanství n.
za měštěnína zn civitalem recipěre, civi
čati n. im civitalem asscriběre algm; 6) p.
něco 7- za pravé uznati, schváliti pro
bare, aceipěre algd, nepřijmouti čmpro
bare; rejicěre, repudiare, respučre algd,
v. „zavrhnouti“ ; p. domnění n, náhled sen
tentiam probare, omlavu excusationem ac
cipěre; p. podmínku, uávrh conditionem
acetpěre, ad c.nditionem acceděre; vojini
přijali řeč s velikou nadšeností exercitus
adhortationém mira alacrilale proseculus
est ; za pravé něco p. fidem alcui ret trt
bučre, za jistě pro certo puťare, habere
algd; mnohdy postačí v lat. pass., na př.
naučení p. doceri, edoceri; p. trpělivě
důtku pattentius reprehendi; radu p. ales
consilio obtemperare; jindy jiné obraty:
výstrahu p. auďtre monentem, od koho
algm, též locum relingučre admonitionibus
alcs; potěšení nepřijmovti nihil consoia
tions admítěre; podobně: f) p. něco =
osvojiti si suměre (na př. název králov
ský nomen regium); assuměre (na, př. bo
hoslužbu bohyně Ceres z Reckasacra Ce
reris de Graecia); p. cizi mravy peregri
nos mores assciscěre, římské bohoslužby
Romana sacra suscipěre,

příkaz, Jussum (obyč. pl. Jussa); tmpertum ;
praeceptum, mandalum; (od vrchnosti) e
dictum ; p. dáti tmperare, jubere.

přikázaní, zz přikazování praeceptio; — pří
kaz, zvl.: p. mravní honestum, p boží dei
praecepta n. mandata; ost. v. předch.

přikázati, přikazovati, komu co Juděre s akk.
a inf, (komu aby odešel algm abire, aby
se co stalo algd fieri; mlčení p. stlenitum
imperare, silentium fiert Juběre; přikázáno
mi Jussus sum abire); imperare alcui algd
n.uť . .; praecipěre, mandare alcui algd;
(veřejným ohlášením) eďicčre algd; v.
„poručiti“; p.koho komu «dďjungěre algnm
alcu?, za společníka comilem, za rádce tn
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consihum dare algm alcui; p. se komuse
traděre alcut, v. „oddati se,“

příkazný, cujus copia n. potestas est; paru
Čus; gut praesto esí.

příklad, exemplum, (p. na výstraha) docu
mentum, exemglum; (K poučení) ďocumen

ales offenděre, (— bezpráví) injurtam tn
ferre alcui, injuria ajfficěrealgm; p. státu
učiněné čnjuria reipublicae.

přikouti, affigěre algd, algm (aleui ret).
přikrmě, opsonium; pulmentum.
přikročiti, pokračovati, k čemu, ke komu ac

tum ; (— ukázka) specimen; uvl : ku p.,
na př. wuť,veluť, tn his (mezi jinými),
někdy též uť hoc aff-rram (bobové také
své vlastní války vedli, na p. s Giganty
dů etiam, ut cum Gigantibus, sua propria
bella gesserunt; nejrozdilnější věci, ku p.
barva, chuť, teplo res dissimillimae, ut
color, sapor, calor), a jen v úplné větě
se slovesy dico, noměno a p. říká se tóž
exempli causa n. gratia (pro p. málo jsem
jich jmenoval exempli causa paucos n0-:
minavi); přivezuje-li se za příklad sku
tečně jen jediné slovo, může ge naše „na
př.“ vytknouti rčením verdi?causa m. gra
ta; p. uvésti, předložiti, přivésti erem
plum poněre, uti exemplo; za p.něco dáti,
předložiti poněre, ajfferre algd; p. k ná
sledování exemplar ad tmifandum propo
slum; exemplar; exemplum; bráti sobě
koho za p., jíti příkladem někoho, p. od
koho bráti proponěre sib? algm exemplar
ad imitandum; deligěre algm ad imtilan
dum; suměre sibi exemplum ex algo; uti
algo exemplo; capěre documentum rei alcs
ex algo; na sobě p. dáti, ukázati, (do
brým) p. jiné předcházeti exemplum alcut
proděre, praeběre, eděre; po tvém p. te
auctore, tuo exemplo; dle n, po p. otce
exemplopatris; (na výstrahu): p. na ně
kom udělati edere n. statučre exemplum
in algm; je-li „p.“ — podobenství species;
simile.

ceděre, aggredi ad algd n algm; tp. p.
k čemu (k dílu) — začíti rem alguam
aggredě n. suscipěre; p. K někomu nějak
= míti se k němu, obyč. ve smyslu ne
přátelském: consulčre in algm, trestem p.
ke komu poend afficčre, punire algm, me
čem ferro algm petěre, přísně, slovy tn
vehi in algm; právem p. ke komu n jus
vocare algm, tem intenděre alcui.

příkrosť, 1) =—náhlá spaditosť hory declivi
tas; locus praeceps n. arduus; 2) tp. =
přísnosť, příkoří asperitas, severitas, acer
bitas; res adversa; malum ; p. zimy 8ae
vilia hiemis; asperitas frigoris; p. chudoby
asperilas paupertatis; p. činiti komu n
juriá afficere algm; V. „ppříkoří“; p. a
hana tndignttates.

příkrov, čegumentum, operimentum; stragu
lum.

příkrý, 1) = strmý praeruptus (na př. vrch
mons);praeceps; arduus (strmý); p. skála,
také scopulus ; p. cesta via ardua; cesta
jde z příkra vita est ardua et derupta; 2)
— pradký, tp. praeceps; acer; 3) — krutý
acer, asper (na př. hiema); acerbus (na
př. frigus); p. slova aspere dicta; probra;
verba aspera n. acerba; p. podnebí znele
mentia coeli; adv. 1) praerupte; 2) acri
ter; 3) aspere, acerbe; z příkra -— příkře
(adv.) na koho dokročiti aspere algm ap
pellare, acerbřus invehi in algm.

přikryti, něco něčím ťegěre, contegěre, oble
gěre algd re alga; zemi listím p. čerram
foliis consterněre, insterněre.

přikryvadlo, v. „příkrov.“
příkřiti si, co v. „příčiti,“
přikvačiti, koho obručre algm; ost. V. při

padnouti, přepadnouti“ a p.
přikvapiti, accurrěre, advolare.
přilákati, koho allicěre a'gm.
přilba, -ice, galea (kožená), cassts (kovová).
přilehavý, (o šatech) apte haerens; béne se

dens.
přiléhati, přilehnouti, přiležeti, (o šatech) apte

haerere (corpori), bene seděre; dvéře ne
přiléhají fores nom saťis aplae sunt; tp.
přiležeti komu, v. „přináležeti.“

přílep, -ek, appendix; accessio,
přilepiti, agglutinare (algd alcui re).
přeletěti, advolare.
přilezti, a"repěre.
přiležeti, a) pův. adjacěre; b) tp. — prospí

vati conducěre, expedire; co k obecnému
dobrému příleží guoď e re publica est.

přikládati, v. „přiložiti.“
příkladnosť, (života vitae) sanctitas, summa

probitas.
příkladný, gut exremplhinstar est; egregius,

op'imus; p. chování vita sanctissima, sum
ma morum probitas; p. vážnosť (exemplum
et) auctoritas; adv. egregte, oplime; p. živu
býti sanctissime vtvěre.

přikloniti, v. „nakloniti.“
přiklonitý, v. „nakloněný.“
příklop, -ek, operculum,
přiklopiti, něco operire, tegěre algd.
příkop Jfossa; p. dělati fossam ducěre, před

čím fossam praeducčre (vis).
přikorný, adversus, acerbus ; p. počast inju

ria ooeli.
přikoř, -ří, res adversa, malum ; — urážka

offensio, itnjuria, contumelha, — žal dolor,
aegritudo; komu co na p. činiti čmpedi
mentum ajff+rre alcui; IZ na vzdory algo
invito u. cum contemplu ales alod facěre;
mně na p. uč měhč aegre sit; příkoří ko
mu činiti dolorem ajferre alcut; animum
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příležitost, vůbec oceasio, — příhodnosť místa
opportunitas; =—okolnost něco usnadňu
jicí polestas, faculias, copia; p. k čemu
occasio, facultas alca ret; vhodná p. locus
opportunus, tempus (opporlunum) ; causa
idone; míti n. dáti p. k čemu haběre n.
dare, praeběre occasionem'ad algd facien
dum, k bitvě- pugnandi potestatem dare

„alcut; při p. per occastonem, oceasione
oblataj ai oceasio fuerit; při první p.
primo guogue lempore, ut primum .oceasio
data est; při kteréžto p. gua tn re; při
té p. hac oceasione oblala; vyskytá se p.
vecasto ojffertur; míti p. oceasto alcut of
fertur, licet alcui, k čemu alcut est locus
ad algd. (ad violandam rempublhcam), 8

„kým mluviti aditum sermontis cum algo
habere; použíti p. occastone uli, rychla
arripěre occasionem ; často netřeba slovo
to zvláště vytknouti: měl jsem p. viděti
— viděl jsem viďi, slyšeti auďdivi a p.

přiležitostní, v. násl,
příležitý, opportunus, commoďus, =—vhodný

'tdoneus, aptus; p. místo locus opportunus;
p. přístav portus opportunus; p. čas tem
pus idoneum, v p. čas in tempore; adv.
commods, oppořtune, apte; — při příleži
tosti, v. „přiležitosť.“

přilichotiti se, komu dlanditiis benevolentiam
ales colligěre; in graliam ales sa insinu
are.

přilísati se, komu, v. předch,
příliš, adv. nimis, nimtum; == velmi aďmo

dum; mírum tn moďum; přes p. supra
modum; až p. justo plus; ničeho p. nihil
mimis; ne p.veliký počet non ita magnus
numerus; p. veliký nimius; nimis magnus;
zvl. a) často se vlat. naše „p.“ zvláštním
slovem nevynáší: p. málo parum, p. po
zdě sero; hranice p. úzké u porovnání..
angush fines pro „ . . (na př. pro gloria
belli); b) častěji však: „příliš“ s posit.
adj. n. adv. překládá se lat. komp., na
př. příliš svobodně liberius ; stáří bývá
samo sebou p. tlachavé senectus est na
turd loguacior; p. daleko longius; p. dlou
bo diutius; mnohdy následuje vytknutí
poměru této přílišnosti k něčemu: na př.
bitka p. krutá na ten počet bojvjících
proehum alrocius guam pro numero pu
gnanlium.

přilišenství, v. násl.
přilišnosť,abundantia; Z nesmírnosť res im

moderatae; obyč. však adj.: nimius; ka
ždá p. škodí vitium est ubigue, guod nt
mium est; p. bolesti nimius dolor.

přilišný, němius, Z nemírný tmmoďicus, im
moderatus; insolens; — zbytečný, v. toto;
p- pýcha znsolentia, superbia; p. veselosť
laetitia gesliens n. exaultans ; p. čistotnost
mundilia nimis exguisita; p. štědrota ni

mia n. tmmoderata hberalitas; p. dobrota
lentitag solutior; p. útratnosťt sumptus ef
fusi; adv. nimis, nimium, immoderate; p,
se radovati laelitiá exsullare n. gestire;
p. se báti pertimescčre; ost. v. „příliš.“

přiliti, affunděre (algd rei alout).
příliv, (moře) accessus marts; aestus; p. na

stává aestus ex alto se incitat, přestáváaestusminuil.
přilnouti, k čemu adhaerčre alcui; tp. ke

komu = pevně se přidržeti koho segut
n. sectari algm, studiosum esse ales, 8ec
latorem esse alcs; p. k čemu amplecti algd,
deditum esse, adhaerescěre rei alcui.

příloha, additamentum, appendix; guod alcut
rei adjicitur.

přilouditi, koho adlicčěre, allectare algm ad
algd; p. se arrepěre, obrepěre.

přiložiti, přikládati, a) — přičiniti, připojiti
něco k čemu apponěre, adjicěre, adděre
alad alcui rei n. ad rem algam; admo
věra algd ad algd s tp. ruku p. k čemu
aggredi, suscipěre, institučre algd; všecku
svoji bedlivosť, pilnost k čemu p. omne
studium, omnem operam conferre ad algd
n. collocare, poněre in re alga; cenu p.
čemu, v. „vážiti si, ceniti“; mysl p. k
čemu čneumběré ad n. in algd, operam
dare rei alcut, celou n. veškerou mysl p.
k čemu omni mente ac voluntate se conjti
cěre in algd; víru k čemu p. fidem ha
běre aleui; vinu p. komu n. čemu culpam

conferre in algm, ad algd; ost. v. „připi
sovati“; důležitost p. čemu multum tri
bučre aleui ; p. si jmeno filosofa nomen
philosophi sibi imponěre n. tnscribčre; 2)
= ku předešlému více položiti adděre
algd; dříví naoheň p. igni alimenta dare.

přílud, v. „přelud.“
přiměřenost, convenientia; obyč. adj. u „při

měřený“ vytknutými: popíral p. věci ne
gavit rem illam aptam esse.

přiměřen, -ý, dtmensus; ——vhodný acommo
datus (ad algd, rei alcut) ; aptus (ad alad,
rei alcut); (p. správa života ratio vilae);
— shodující se conventiens, congruens; bo
nus, idoneus; utilis; — příslušný dignus;
býti p. responděre; convenire, congručre;
consentaneum esse; p. jest důstojnosti mé
est dignitatis méae; míti, pokládati něco
za p. ad rem pertiněre miht videtur, pro
bare algd; to jest přírodě p. naturae con
venit nD,secundum naturam est; adv. ac
commodale, aple, convenienter; — dobře
bene, scite.

příměří ndďuciae; p. učiniti, udělati zndu
cias facěre, pacisci, držeti inducias con
servaré, zrušiti induciarum fidem rumpěre,
míti tn čnduciis esse; in induciis res est;
čas, na n.za který p. platí, stává v gen.:
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na dva roky tnďuciae bienniť, na více let
plurium annorum.

přiměřiti, aptare, accommodare algd aleni
ret; facěre ut algd congruat, conveniat
cumre algá; — přirovnati comparare algd
cum re algč. .

příměsek, guoďd admiscetur.
přímětek, guoď adjicitur; accessio; — vý

klad, poznámka znferpretatio, nota.
přiměti, koho k čemu mověre, compellěre,

impellěre, incitare, adducčre algm ad algd
faciendum n. ut faciat algd; p. koho k
tomu, že... . e0 adducčre algm, uť etc.;
k odpadnutí p. koho ad defectionem 00
gěre algm ; co tě k tomu přimělo? guid
te impulit ut hoc faceres n. gua re ad
ductus (impulsus, commotus) hoc fecisti?
záští ho k tomu přimělo odio incensus
fecit.

přimhouřiti, oči connivěre, (také tp. in algá
re).

přimísiti, přiměšovati,
cěre, inserěre algd alcu? rTe2;p. se do čeho
se immiscěre rei alcui,

přímka, linea, recta.

přimlouvati,V.* „přimluviti.“
přímluva, a) = mínění, zdání, v. tato; b)

p. za koho, prosba deprecatio, preces; na
P. n. jeho přímluvou précidus ejus; €0
deprecante n. deprecatore n. sajffragante;
na tvoji p. jemu odpustím precibus tuis
eum condonabo ; za p. n. na p. Remů pe
tentibusRemis (impetrant,ut) p. po
dati za koho supplicari, deprecari, rogare
pro algo, u koho suppltceri aleui.

přímluvce, deprecator.
přímluvčí, adj. commenďaticius; p. list literae

commendaticiae; subst, deprecator, (rodu
žensk.) deprecatrix.

přimluviti, přimlouvati, a) p. k čemu (slovo,
slovíčko) verbum adděre; ani slova nepř.
k čemu nihil dicěre, plare tacěre ad algd;

b) p. komu «) ——domlouvati, v. toto; $)— řečí naváděti suaděre alcut, (napomí
navě) moněre, hortari algm, k čemu uť n,
ne faciat alad; 2) p. se a) za někoho
(k někomu) supplicare alcui pro alg0;
deprecari pro algo, rogare pro algo; com
mendare algm alcut; b) p. se k čemu =
schvalovati něco probare algd, zvl. hlaso
váním sujfragari aleui rei.

přímo, atd. v. „přímý.“
přímoří,ora; regio n. terra maritima.
přímořní, -ský, maritimus; p. obyvatel zncola

orae marilimae; p. město urbs maritima.
přímost, (zrůstu) proceritas; jindy obyč. adj.

reclus, (nepopiral jsem p. cesty non ne
gavi viam esse reclam) ; tp. = upřimnost
simplicitas, probitas; animus aperlus, tn
genuus.

přímý; a) ——rovný rectus, direclus; p. cesta

něco k čemu admis

přiměřiti — připadnouti.

via recia, p. cestou rectč viď n. jen rěcla;
b) — neležicí, kolmo stojící erectus; c)
tp. = upřímný simplex, apertus, inge
nuus; přímo, z přima — adv. přímě a)
Z rovně rectů, directo; —-——ihned, v. toto;
b) — upřímně aperte, ongenu?; plane, bere.přináležeti, v. „náležeti.“

přinésti, přinášeti, a) — donášeti něco ajferre,
apportare algd; p. něco do zeměcizí (na
př. zboží) invehčre, importaře, od někud
(z jiné země) p. (na př. zboží) evehčěre,
exportare aigd; podobně: vzdělanost z
Athen (si) p. deportare elegantiam Athe
nis; vodu p. eguam petěre; zvl. o vojí
nech: dříví p. lignari, obrok padulart,

obilí frumentari, vodu aguari; peněz p.,„výnosným býti“; tp. s sebou p. ferre;
čas to tak s sebou přináší tempusita-fert,
n. postulat, stav státu tempora reipublicae
ita ferunt; b) — ploditi gigněre, generare
ferre, eděre, hojuě p. funděre; ovoce p.
fructus gigněre, ferre ete.; tp. co Štěstí
přineslo guod fortuna tulit n. dedil; uži
tek, zisk, škodu a p. přinésti, v. dotyčná
subst.

přinos, (nevěsty) dos.
přinutiti, koho k čemu cogěre alom algd fa

cěre (zřídka u! algd faciat); necessitatem
ret alcs imponěre alcui; k útěku p. koho
in fugam vertěre algm; vidíme se přinu
ceny coacli sumus.

přioditi, koho vesttre, convestire algm ; věstem
ulcui indučre.

přiosobiti si, něco vindicare sibi algd, bez
právně arrogare n. suměre sibi algdj oc
cupare algd (na př. regnum).

případ, připadnosť, casus; obyč. obecněji res,—zudálosť, též res gésta; často dostačí
zájmeno %s, €e, id n. opíše se celou vě-.
tou: v tomto p. in hoc, hac in re, Si res
dla se habet; guae si ita sunt; v obou p.
in ulrague re n. utrogue modo; v každém
p. učigue n. ulcungue se res habet; v p.
potřeby st guid opus est.

připadnouti, připadati, a) 7m padnouti nač
caděre in algd, tp. p. nač, na koho, a)
o věcech zvl. nemilých tnciděre in atgm;
pertiněre ad algm; neštěstí to připadlo na
mnohé ad mullos pertinuit illa calamitas;
připadá na mne strach čerror inciďditměl,
horror me perstringit; podobně: nyní při
padá pořádek na tebe nunc tuae sunt par
tes; P) = za podíl se dostati contingěre,
oblingěre, evenire alcut; venire, redire ad
algm ; dědictví připadá na mne hereditas
mihi evenit n. obvenit, království regnum
ad me redit; Scipionovi připadla Syrie
Seipioni Syria obvenil n. obtigič; jemuž
téhož dne vůdcovství připadlo cut%8078
imperii ejus diet erat; podobně: volba
připadá na něho čs eligiltur n. creatur, los
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ejus sors excidit; b) — přihoditi se acci
děre, caděre, inciděre; zvl. o svátcích,
slavnostech a p; caděre, inciděre, incurrěre
in s akk.; c) na mysl p. n menlem mihi
venit algd; subit antmum cogifatio, succur
rit miht algd, — vzpomenouti si reminisci,
recordari; nemohu na to p.
minisct non possum; d) p. na koho (ne
nadále, zvl. nepřátelsky) „oppriměre algm
(hostes), oceupare algm, při čém deprehen
děre algm in re alga, též 8 dodatkem
incaulum n. improviso; V. „přepadnouti“;
e) připadati

"mi, jako bych... miňi videor s inf.; f)
připadá na mne, natebe . . meum, luum
ete. est: na moudrého sapientis est,

případnosť, v. „případ.“
případný,fortuitus; in casu posiťtus; z vhod

ný, přiležitý, v. tato i jich adv.
připamatovati, komu co, koho nač alcu? algd

in memoriam reducčre; moněre, admoněre,
commonefacěre algm algd n. ret alcs n.
de re alga.

připásati, v. „opásati.“
připatřiti, attenděre (algd, animum aď algd)..
připevniti, (provazy) destinare algd (na př.

vela ad malos, naves ancoris); vincire
alad ; (hřebíky) figěre a!gd, k čemu affi
gěre algd ad algd n. alcui rei.

přípiliti, k čemu, p. si s čím accelerare, ma
turare algd.

přípie,asscriplio; guoďdasseriptum est; — při
psání komu díla * dedscalio; 7—psaní, list
eptstola, literae; 7— poznámka zinterpre
tatio, nota.

připisovati, v. „připsati.“
připiti komu propinare alcui, (na zdraví

salutem), praebiběre alcui (venenum).
příplatek, adďitamentum.
připlatiti, připláceti, někomu k čemu adďděre

aleui algd; plus adjicěre; intr. Im draž
šim býti cariorem fieri; pretium rei ales
augetur; obilí připlácí annona tngravescit.

příplav, (lodi) appulsus.
připlaviti (se), navem n. classem appellěre,

k břehu ad litus; navis appellitur ad litus
(n. Syracusas a p.).

připlaziti se, (kam) arrepěre.
připlouti, adnare, k lodi navem; na lodi p

navi advehi, k břehu navem appellére ad
čus n. applicare ad terram; loď připloula
navis appropinguavit, ad litus appuisa
est.

4

připnouti, annectěre algďd alcut rei, tež affi
. gěre, alligare.

připočísti, -ítati, a) ——k tomu počísti annu
merare algd rei aleut; tp. p. koho k u
čencům dnter doctos n. in doclis numerare.
algm; k bohům p. koho čnter deos n. in
deorum numerum referre algm ; in deorum
numero reponěre; b) 7—připsati (za vinu)

ejus ret re- |

zdáti se vidert; připadá,
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komu co vilio aleui algd vertěre, culpam
rei ales in algm'conferre.

připodobniti, něco (k) čemu comparare, con
ferre, componěre algd n. algm cum realgá
n. cum algo.

připochlebiti se, (k) komu dlanďiliis benevo
lentiam ales colligěre; tn famiharitatem
ales se tnstnuare,

připojeni, adjunctio.
připojiti, připojovati,něco k čemu adjungěre

algd alcui rei n. ad rem. algam; annec
těre, a zvl. ústně n. písemně adjicčre, ad
děre algd; tp. hlas svůj p. assentiri; p.
se applicare se, adjungěre se, ke komu
ad algm téžalcui, (co spojenci) se appli
care ad ales societatem; on sám připojil
se s legiemi zpse cumlegionibus subsecu
tus est; p. se v zadu, (na př. k vojsku
táhnoucímu) agmen clauděre n. cogěre;
duševně p. se ke komu appůcare se ad
algm n. ad amiciham ales; consuetludi
nem jungěre cum algo, k nátledu něčíma
sententiam alcs segut, (co žák) ad algm
(magistrum) se conferre.

připomenouti, připomínati, a) p. něco n. čeho
komu algd alcut in memoriam reducčre;
moněre, admoněre, commonefacere algm
(algd n.) rež ales n. de re algá; p. kobo
v dobrém bene alcu? dicěre; ničím zlým
nep. čeho komu úgnosečre alcu? algd, ve
niam dare alcuť alcs rei; p. sobě něco
reminisci, recordari algd ; memoriam ret
ales repetěre; b) p. něco — praviti, po
dotknouti commemorare algd, mentionem
facěre n. injicčre rei ales, in mentionem

[ ales ret inciděre, (svrchu připomenaotý de
guo n. gua též guem n. guam supra com
memoravimus v. „svrchu“); p. dlouho by
bylo longum 6sť narrare.

připomenutí, monitio, admontitio ; IZ vzpome
nutí commemoratio; -— předmluva prae
fatio.

připoměti, v. „připomenouti.“
připomoci, v. „pomoci.“
připouštěti, v. „připustiti.“
připoutati, koho a) pův. v. „poutati“ ; b) tp.

p. koho k sobě algm sibi devincire, ad
Jungěre.

připověď,„promissum, fides; p- učiniti, v.
„připověděti“4 státi k své p. promissum
servare, solvěre,persolvěre ;.promasso stare;
obapolná p. fides data eť accepta; dáti
si vespolek p. pod přísahou fiďem et jus
juranďum inter se dare.

připověděti, připovídati, něco koma pronuttěre,
polliceri alcui algd, vážícím slibem spon
děre aleui algd (na př. dcera komu p.
fiham alcui desponděre; tudíž: připově
zená 7— nevěsta sponsa, něčí desponso
aloui); p. se na statek, ke statku a p.
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vindicare sibi algd; p. se komu k obědu
condicčre alcui.

připrava,apparatio, apparatus; praeparatio,
přemýšlením meditatio, commentatio ; pří
pravy válečné apparatus belli; přípravy
k čemu dělati comparare algd (na př. k
hostině conviviumcomparare; epulum ador
nare, apparare, k útěku fugam parare;
na cestu, k válce šler, bellum parare);
všecky p. k válce dělati omnes res ad
bellum compara:e; bez p. tmparatus; bez
náležité p. non satis praeparatus,

připraven, v. násl.
připraviti, připravovati, a) — přihotoviti, zvl.

pro čas potřeby praeparare, — vyhoto
viti parare, apparare, comparare, instru
čre algd, (na př. hostinu, kvas convivtum,
epulum, všechno k válce omnia ad bellum);
p. pokrmy ctbos apparare, lék medicinum
parare n. facěre; p. se nač, k čemu pa
rare, praeparare se ad algd, k válce, na
cestu bellum, ter parare; p. se k boji —
zbraň si přichystati arma expedire; při
pravený k čemu, nač praeparatus ad algd;
vojín k boji připravený mmlesexpeditus ;;
na cestu připravený iltner? n. aď ifer tn
grediendum paratus n. instructus; expe
ditus; uvl. duševně: p. se nač (v duchu);
antmum praeparare ad algd, se n. animum
componěre ad algd, -— přemýšleti o čem
meďiltari algd, commentari (consilium, orati
onem); jsem na to připraven non tmpa
rato mihá hoc accidit; p. koho nač prae
moněre algm de re alga, animum ales ad
algd componěre; b) — přivésti, pohnoati
adducěre, perducěre ad algd; ku právu,
před soud p. ©%jus adducěre algm; pod
zem p. koho necare algm; pod manství
A 8vou moc p. redigěre algm sub impert
um, dicionem suam; na mizinu, na zkázu
p- perděre algm, do vězení in vincula con
jicěre algm; ©) p. koho oč auferre alcut
algd, privare algmre algd, ošizením frau
dare n. defraudare algm re alga; p. koho
o zrak, o oči caecum reddeře, oculis pri
vare algm, o hrdlo, o život viťam alcut
adiměre, o úřad dejicěre n. mověre algm
honore n. munere, o všechno deturbare
algm de fortunia omnibus, o rozum ad
insaniam adigěre algm; 2) se oč perděre
algd, o přízeň něčí gratiám ales ejffunděre
n. perděre, o příležitost opportunitatem
corrumpěre.

přípravný, ve rčení:
tari.

připravování, v. příprava.
připřáhnouti, curru? n. plausíro Jungěre n.

adjungěre (boves, eguos).

přípřež,jumenta (orum).
připsání, v. „připis.“

p. studie konati medďi

připsati, připisovati, a) p. něco k čemu asscrt-|

příprava — přírodní.

běre algd (na př. datum ku psaní dtem
in epistola); apponěre algd ad algd; tp.
k svým n. v počet přátel p koho asscri
běre algm in numerum amicorum; ducěre
n. haběre algm in amicorum numero; p.
komu knihu ltbrum ad algm mittěre;* l
brum alcu: desponděre; b) p. komu něco
(dobrého n. zlého) asscriděre, tribučre, al
tribučre, asstgnare aleui algd; vinu komu
p. culpam rei alcs in algm conferre n.
transferre; bylo mu to k hrdosti připsáno
superbiae 6%dalum est; p. komu co k
slávě lauďi algd alcui dare, vertěre, du
cěre; v.též „přičísti“ ; c) ve smyslu práv
nickém: p. komu co čranseriběre aleui
algd (na př. kus pozemku agri plagam).

připustiti, připouštěti, a) p. koho k čemu n.
někam admittěre algm ad algd, nepřipu
stiti znlrodu prohiběre algm; p. koho k
sobě algm ad se adire pali, admiťtěre
algm; aditum n. copiam adeundi dare
alcut; býti připuštěn admitti, conventendi
potestatem haběre, nebýti. exeludi ; tp. ne
připůstiti koho k slovu odlogui alcui; čin
terpeltare algm; b) p. něco — svoliti, ne
cbati sainěre (ut algd fiat); pati (algd
Jieri); non impeďdirealgd; conceděrealad;
pokud toho tvá vůle připouští guantum
tua fert volunta8; c) kasrdci, k mysli něco
p. inducěre in animum, constderare, secum
n. animo cogitare algd; nic k sobě čeho
nepřipouštěti algá re non mověri, non la
borare de re alga; d) — za pravdu dáti
conceděre, dare; připouštíš, že bůh svět
řídí? dasne, mundum e deo gubernari?

přiraziti, přirážeti, a) p. něco k čemu all
děre algd alcui rei, p. dveře fores obji
cěre; b) — přibiti figěre, affigěre algd, k
stěně tn pariete; c) 7—připočísti annume
rare; d) neosobn.: na obilí přiráží annona
ingravescil; žitu přiráží pretium frumenti
augetur; e) — přistati, přijíti venire, ad
venire, k městu ad .urbem; p. ke komu,
v. „připojiti se“; (8 lodí) p. kam navem
appellěre ad n. "in locum algm, k břehu
p. navem n. classem appellčré ad litus;
f) p. se k někomu applicare se ad algm,
transire ad partes alcs; v. též „přidati
se“, „připojiti se.“

příražek, 7- zvětšení ceny prelium auctum.
přiročí, dilatio, prolalioj dies prolatus, tem

pus prolalum.
přiročiti, prorogare (alcui paucos dies ad

solvendum).
příroda, rerum nalura; natura,
přiroditi ge, crescěre, augeri; nasei.
přirodní, naturalis n. gen. naťuraej p. věda
| physica (orum), ratio naturae; p. úkaz

res naluralis, (neobyčejný) ostentum, pro
digium, zlý malum.



přírodnictví

přirodnictvi,phystca (orum); guae de natura
rerum guaeruntlur.

přírodnina, guod natura gignit; pl. přírodniny
res, guas natura gigniť; * corpora naftu
raha.

přírodopis, historia naturalis.
přírodověda, physica (orum); ratio naturae.
přírodoznalec, phystcus; rerum nalurae pe

rituz.
přírodozpyt, physica (orum); philosophia de

natura; guae de nalura rerum guaeruntur.
přírodozpytec,physicus; speculator venatorgue

naturae.
přírostek, incrementum ; auctus; accessio.
přirovnání, comparatio, collatio, contentio ;nenížádnéhop.mezi..| cumalgocom

parari non posse; u p. K.+++; V. „porov
nání.“

přirovnati, m rovným učiniti aeguare, exae
guare algd, (na př. locum, aream); — při
podobiti, v. toto n. „porovnati.“

přirozenost,natura; v. „narození“ ; o osobách
též indoles, ingenium; 7- mravy mores.

přirozený, 1) I vrozený ingeneralus, inna
tus; insitus (álcui); a naturá profeclus;

-p. povaba čndoles, ingentum ; p. náklon
nost k čemu čndoles alcs rei (na pí. vtr
tutis); p. dar dingenit vis n. bonilas; p.
vtip ingenium; sensus communis; p. vada
vilium nalurae n. a natura profectum; p.
láska amor a natura instius; p. smrt mors
naturae debita; sejíti p. smrtí morbomori,
morbo nalurae debitum redděre; jazyk p.
sermo patrius; p. poloha místa loct na
tura; 2) — původnímu spůsobu přiměřený
naturae conveniens; ud naturam accommo
datus; p. člověk a) — v stavu přírody
žijící homo agrestis, homo aď humantlatem
nondum informatus; b) 7— prostý homo
stmplex; 3) — pravý, neryjinačený verus,
germanus; nativus; p. syn filtus legitimus,
justo matrimonio natus; p. barva, p. vlas
color, capillus nativus; 4) — na příroda
se vztahující naturalis n. gen. naturae;
P. právo jus naturae; p. spůsobem secun
dum naturam, vykládati něco aď naturam
revocare algd; p. úkaz visum, (neobyčej
ný) portentum, monstrum, prodigium; 5)
= přírodou spůsobený, nutný consenta
neus; p. příčina causa naturals; to jest
přirozené consentaneum n. necesse D. non
mirum est; to jest p. následek Roc inde
seguatur necesse est; hoc necessario inde
seguitur; hoc per se intelligitur ; adv. 1)
natura; secundumnalturam; 2) — naturae
convenienter (na př. vtvěre); 3) — simpli
citer; verej 4) secundum naluram; 5) ne
cessari0.

přiručnictví, (u vojevůdce aneb v provincii)
legatio.

příručník, legatus.
Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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přírůčný, guoďdad manumn. praesto est; pa
ralus, promplus ; — příležitý opportunus,
commoďuas.

přirůstek, tnerementem, accessto; mladý p.
suboles.

přirůsti, acerescčre ret alcui.
přiřknouti, komu co přislíbiti promtťtěre,

pollicěri alcui algd, — přisouditi, přivlast
niti adďdicčre, adjudicare alcut algd.

přísada, guoďdadjicitur; addiltamentum.
přisaditi, něco k čemu apponěre algd alcui

rei, — přidati adděre, adjicěre algd alcut
ret n. ad algd.

přísaha, JusjXrandum ; p. věrnosti (vojínů)
n. — slib věrného Sloužení n. úřadování
sacramentum; křivá p. perjurtum ; p. slo
žiti, činiti, přísahou se zavátati dare n.
jurare jusjurandum, obstringěre se jureju
rando, (0 vojínech) dicčre sacramento n.
sacramentum alcui (duci); jindy: jurare
in verba alcs; zvl. p. věrnosti skládati
(králi a p.) čn verba n. nomen alcs Jurare,
algm regem consulature; přísahou něco
potvrditi jurejurando (interposito)algd fir
mare; přísahou se vespolek zavásati fidem
et jusjurandum inter se dare; přísahou
koho zavázati, pod p. vzíti adigěre algm
Jusjurandum n. jurejurando, (vojíny) aďi
gěre mililes sacramentum n. sacramento
p. držeti, zachovávati Jusjurandum ser
vare; pod p. Juratus.

přísahati,Jjurare; jusjurandum jurare n. dare,
interponěre, (o vojínech) sacramentum n.
sacramento dicěre (alcut); křivě p. peje
rare, perjurtum facčěre; p. bohu n. skrze
boha jurare per deum (u Římanůper Jo
vem), v. též „zapřísahati se čČím“; smrť
komu p. jure jerando mortem alcui mint
čari; p. na něco (na př. na zákon) Jurare
in algd (in legem); věrnost p. komu ju
rejurando tnterposito fidem aleui obstrin
gěre; in verba ales jurare, králi algm re
gem consalutare.

přísažný,juratus.
přísedící, v radě assessor, při hostině con

86880r,
přisednouti, přisedati, ke komu considěre pro

pler algm; assiděre (apuď) algm, nechati
koho p. algm juď'a ae locare, algm ses
sum recipěre.

přiskočiti, assilire; accurrěre, ku pomoci suc=
currěre; 2) — připláceti, dražším býti, v.
„přiraziti“ n. „připlatiti.“

přisladlý, dulciculus; p. chuť míti dulciculo
sapore ease.

přislibiti, komu co promittěre, pollicéri alcut
algd; ost. v. „slibiti.“

přislouchati, auscullare; — přislušeti, v. toto,
přísloví,proverbium; verbum, dictum; stará

p. proverbium n. verbum vetus; staré p.
praví vetus verbum hoc guidem est; dle p.

19



290 přisluhovati

uč est in přoverbio; vejíti v p.in proverbů
consuetudinem n. in proverbium venire;
vešlo to v p. proverbii locum obdtinetn.
in proverbio est; proverbio increbuit.

přisluhovati, atd. v. „posluhovati,“
přislušenství, res guae pertinent ad algd; res

necessariae; p., které záleží v lidech na
někom závislých familia; — nářadí in
strumentum ; dům se vším p. domus in
tructa.

přislušeti, a) 7- náležeti komu ales (meum,
tuum |. .) esse; kniba přisluší mně Zidber
est meus n. ego possideo librum; právem
jež mi přisloší meo jure; b) p. k čemu,
kam, ke komu pertiněre ad algd n. algm;
p. k nim 7 e0 numero esse, k vládě, k
panství něčímu ales imperio subjectum,
in dicione alcs esse, k přátelům něčím
esse inler amicos (ex amicis), in numero
amicorum alcs; c) p. komu, na koho —
hodno býti, slušeti, zvl. neos. decčre, con
venire, par esse; esse; tobě to přisluší
tuum esí, jemu ejus est n. debes, debet (na
př. poslouchati parěre); přisluší senato
rovi, aby byl mož moudrý senatorem sa
pientem esse decet; soudci přisluší judicis
est . . „5 přisluší rozumnosti tvé est pru
denliae tuae.

příslušník, opiš zájmeny: meus, tuus atd.
příslušný, a) ——náležející gut pertinet ad

algd; nauky vzdělanci p. artes liberales;
b) -— slušný, vhodný Justus, rectus, com
moďus, merilus; na p. místě suo loco; v
p. Šas suo lempore; p. k čemu accomo
dalus aď algd; aptus alcui rei; dignus
algá re n. algo; p. česť honor debitus n.
gut decet; p. soudce Judex idoneus, juslus;
nejsme p. soudcové Roc non est nostri ju
dicti.

přísnosť, severitas; duritta, asperitas, acer
bilas; p. sondce, kázně severitas judicis,
Vsciplinaej p. života duritiaj o počasí:
p. simy esperilas frigoris; saevitia hie
mis ; vis fvigorts.

přísný, a) o spůsobu Života ďurus, aspeř;
p. život ďdurihaj p. život vésíi parce ac
duriter vivěre; b) vzhledem k zákonu a
vovinnosti severus, durus, ucer, acerbus ;
gravis; p. u vykouáváví povinnosti dili
gens officti; p. otéc, p. soudce severus pa
ter, judex ; p. Bond judictum aeverum, vy
nósti drestiorem sentenliam pronuncaare;
p. mrav a kázeň morum disciplinaegue
severilas; p. trest poena gravis, v. „kru
tý“; raditi k p. zakročení aspertora sua
děre; ©) o počasí acer, asper, acerbus,
(na př. zima frigus, hiems); adv. a) aspere,
parce; b) acerbe, acriter, graviter; severe;
p. panovati severo vmperio uťi; p. souditi
severe judicare; peníze velmi p. vybírati
acerbissime ewigere pecunias; předpis p.

— přistati.

zachovávati diligenter praeteptuin obser
vare, p. něco bráti rem in sertum vertěre;
p. s kým nakládati graviter statuěre in
algm; p. potrestati koho graviter statučre
n. vinďicare in algm.

přisouditi, komu co adďicěre, adjudicare al
cu algd; triumf p. komu decerněre alcu?
trtumphum.

přispěti, přispívati, a) -— přiběhnouti accur
rěre, advolare ; obyč. ku pomoci komu p.
propere subvenire; succurrěré alcui; b)
bez ohledu na rychlost — pomoci koma
opem ferre alcut; augilio ventre n. subve
mire alcui, zenězy suppeditare, praeběre
alcut pecuniám; p. s vojskem k někomu
cum exercitu subsidio proficisci; subsidio
n. auxmiliovenire alcut; táhne Caesarovi
přispět ad Caesaremauxili férendi causa
profictacitur; tudíž «) ——příspěvek dáti
Kčemu conferre ad n. in algd; pecuniam
dare ad algd; dle možnosti n. dle sil p.
pro re sua n. pro facultatibus conférre;
P) p. E čemu (působením, vlivem) con
ferre ad algd, vim haběre, valěre ad algdď;
prodesse, adjuvare ad algd; mnoho, více
p. k čemu magnum momentum, plus mo
mentt afferre, k slávě magni interesse ad
laudem (8 akk. a inf).

příspěvek, peněžitý collecta; stips; p. k spo
lečné hostině symbola ; p. dáti, v. předch.

přispišiti (gi), conlenděre; festinare, prope
rare, s čím maturare, accelerare algd,
s odjezdem maturare n. properare profi
cisci (ab urbe).

přispora, guoď gui8 parstmonia collegit.
přispořiti, komu čeho augěre alýd, adděre

aleui (vires).
přispůsobiti, něco k čemu aptare, accommo

dare algd alcut ret, slova myšleukám
verba ad sensus accommodare; p. se k če
mu se conformare (ad voluntatem alcs).

přistání, exscenstio; egressus,
přistaniště, locus ad egrediendum aptus n.

delectus.
přistárlý, aetate provectior (grandior); adv.

seniliter ; p. vypadati senilt specie esse.
přistati, a) Z- stanouti ke komu assistěre,

acceděre ad algm; b) > přibyti venire,
advenire, pervenire; s lodí k břehu p. neb
pouze: přistati (k břehu a p.), o lidech
navem n. classem appellěre, též navem ap
plicaré ad algm locum, (ad litus, ad Sy
racusas), 7—vystoupiti z lodě n terram
egredi n. exire, (navi) egredi, zvl. o voj
sku escenděre, exscenstonem facěre; p. K
břehu, olodi appell? ad litus a p.; c) —
dáti se kam: p. k vojsku, mezi vojáky
nomen dare n. profiteri militiae, do služby
locare operam suam alcui; d) p. k něče
mu zz přivoliti consentre alcui ret, pro
bare algd; e) :— přiléhati bene seděre,



přistáti —

apte haerčre (corpori); tp. p. komu =
slušeti se, náležeti, v. toto; ——přispěti
komu, v. toto.

přistáti, stare apud algm, je-li jich více cr
cumstare algm; tudíž: přistojící gui aď
sunt; spectatores; p. komu, v „přispěti
ku pomoci.“

přístav, portus; do p. přijetí porlum capěre,
infrare; in portum perventre.

přistaviště, v. „přistaniště.“
přistaviti, a) ——postaviti něco k čemu sta

tučre, collocaread n. juxta algd; b)-ku
břehu s lodí přijíti (navem) appellěre; ap
peti (ud rtpam, ad terram); terram allin
gěre; in terram egredi.

přistavěti, aďstručre, adjungěre algd aloui rei;
domy k zděm pevnostním aedijicia moembus continuare.

přístavně, portortum.
přístavní, p. město urbs portum habens.
přistěhovalec, aďvena, který se usadí colonus.
přistěhovati, koho kam ťransferre algm in

alogm locum ; p. 86 kam emmigrare in lo
cum algm, do bytu měigrare, immigrare
(in domum).

přístěra, velamentum ;
lextus; species.

přísti, něre ; lanam bractare.
přistihnouti, koho na čem n. v čem depre

henděre algm in re algů.
přistojící, v. „přistáti.“
přístojný, 7—přistojící, v. „přistáti“; — pří

slušný, v. toto.
přistoupiti, přistupovati, a) p. k čemu, ně

kam, před koho assistěre, úccéděre ad
algd, ad algm; adire algm, ke stolu ad
mensam consistěre; b) tp. -— počíti jednati
aggredi algd (k dílu rem propositam) n.
ad algd, acceděre ad algď; k úřadu p.
munus suscipěre; ©)'——přivoliti k čemu
assentii n. astipulari rei alcui; probaře
alad; k podminkám p. condiťiones úcet
pěre, též aď conditiones acceděre; v. těž
„svoliti“; p. k náhledu něčímu sententiae
alcs assenliri, ad sententiam ales acceděre,
sentenliam alca probare n. comprobare; k
něčí straně p. applicare se ad algm, tran
sire ad partes alcs; d) p. ke komu n.
k čerau ZZ ruce naň vztáhnouti manum
injicěre n. inferre alcut.

přístrach, v. „strach.“
přistraať, anemi ajffeclio; v. „strast.“
přistrčiti, něco k čemu aďmověre algd alcui

rei.
přistroj, v. „rouška, závoj“;

toto.
přistrojiti, a) p. něco — připraviti parare,

appararealgd; instruěre (convivium); ar
mare, ornare (naves); b) p. koho tnďučre
aleui veslem ; p. se calceamenta et vestes
suměre, vaslem sibi indučre, přistojený ve

tp. — záminka prae

— náčiní, v.
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stitus, černě sordidaťtus; ©) p. koho o
něco privare algm re algá, podvodně frau
dare, defraudare algm re algda.

přístřešek, -Ši, pův. * protectum; + suggrundi
um; = sloupenístřechou pokryté porticus;
= p. pohyblivé proti střelám při obléhání
testudo, vinea, pluteus; ——útulek, byt čec
tum, hospitium, deversorium; p- komu dáti,
poskytnouti čecto n. tn domum suam algm
recipěre.

přistříti, něco opertre, tegěre, contegěre algd.
přístup, adďtlus, accessto, accessus; adeundi

D. convemendi copi ; míti p. k něčemu
aditum haběre ad (in) algd; p. k úřadům
n. hodnostem aditus honorum; k sobě p.
nedati sui potestatem non facěre ; p. dáti
komu admittěre algm, alcui aditum con
veniendi dare, nedali aďitu n. januč pro
hiběre algm; aditum alcui intercluděre,
k sobě algm ad se adire non pali,

přístupný, 1) o místnostech facilis accessu n.
adeuntibus; patens (p. býti palěre; p. u
činiti paťefacěre locum); těžko p. mpe
ditus ; podobně o věcech: p. — při ruce
jsoucí puratus; guoď praesto est; 2) o 0
sobách, ——vlídný gui facile aditum (u.
sui potestatem) dat; facilhs, comis; všem
p. guem omnes adire possunt.

přísudek, (právní) sententia, judictum.,
přisvědčiti, čemn confirmare, probare n. com

probare algd; p. komu assentiri alcut, ve
všem assentari; p. se k čemu profitert
algd.

přisvětlý, subob:curus,
přisvojenec,filius adoptivus.
přisvojení, adoptio.
přisvojiti, sobě co, v. „osvojiti“

adoptare.
příšera, species; umbra, larva; monstrum.
příšerný. čarvalis (habitus).
příští, adj. futurus, posterus; venlurus (senec

tus); p. konsulové gut post me consules
erunt; p. Čas lenipus seguéns, 1nseguens,
posterum; nejprve p. proxzimus; údv. pří
ště n posterum ; posthac, postea.

přištivati, v. „poštívati.“
přítahák, lodní harpago; manus ferrea.
přitáhnouti, přítahovati, a) traus. a) p. co k

čemu attrahěre algd; loď háky p. ferreas
manus n. harpagones in navem tnjicěre;
B) — stáhnouti adducěre, contrahěre algd ;
b) intr. == přijíti, zvl. o vojsku acceděre,
appropinguare ad algď n. ed algm, do
města, do země nepřátelské ingredi in ur
bem, in fines hostium, terram intrare n.
invaděre; s voj „kem k městu p. exercitum
propius urbem admověre; na pomoc komu
p. alcui auxilio ventre; subvenire, succur
rěre alcui.

přitažlivý, gut ad se trahiť, ducit algd.
19*

dité si p.



292

přitéci, a/ftučre ; -— přiběhnouti, v. toto,
přítel, a) vůbec amicus, něčí alcui D. ales;

domácí p. familiaris; nejtajyější n. velmi
důvěrný p. homo familiarisstmus et omni
bus rebus alcut conjunctus; jest můj dobrý
p. amicus est meus n. mihi, můj nejlepší
p. /amiliarisstmus n. amicisstmus meus n.
mihi, p). přátelé, také met, čut, su? (orum)s
jest můj velmi dobrý p. ulor eo valde fa
miliarsiler ; jsme etaří přátelé vetus est n,
intercedil inter nos amicitia n. famihari
tas; miti koho za (n. míti v kom) nejlep
šiho p. haběre algm hominem amicisstmum
n. amicum fidelssimum; býti p. koho bono
animo esse in algm; jsou opět přátelé inter
e0s gratia reconciliata est; b) — přítel
krevní consangutneus; ©) p. právní patro
nus; d) ve smyslu polit.: gu%facit cum
algo, gus stat ab algo, ost. v. „přivrže
neo“; ©) obecněji: p. čeho atudiosus, a
mans, amicus alcs rei; p. pravdy veritatis
amicus n. cultor n. diligens; on není p.
svárů pacis studiosus n. amans est; pla
cidus est.

přitelíček, amiculus.
přítelkyně, amicitid cum algo conjuncta; zříd

ka amica; krevní p. consangutneo.
přítěžek, v lodi saburra.
přiti, záporně, v úsloví: nepřím toho, že..

haud abnuerim 8 akk. a inf.; p. čeho, v.
„zapirati“; p. se, s kým o něco certare,
contenděre cum algo de re alga; (právně)
controverstgam n. litem haběre cum algo;
htigare, lege agěre cum algo.

přitisknouti, a) = přitlačiti něco k čemu
appriměre algd alcui rei n. ad algd; (na
př. štít k prsům scutum pectori n. ad
pectus); p. koho k sobě arttus algm am
plecti; b) pečeť p. signum n. anulum alcui
ret impriměré; signo consignare algd; 2)
p. se se adděre v. se compingěre (in an
gulum).

přitížiti, něco onerare, gravare algd re algě;
p. komu algd difficihus n. durius nD.gra
vius facčre aleui; difficiltus redděre algd.

přitlačiti, v. „přitisknouti,“
přitlumiti, něco (na př. oheň) restingučre

(ignem); tp. oppriměre, affligěre (animos);
atlenuare, deprtměre (vocem).

přitmíti se, přitmívá se čenebrae obortuntur ;
advesperascit.

přítok, moře accessus maris; aestu8; p. a
odtok accessus ef recessus aestuum (mart
norum); aestus maritimi accedenlea el re
ceďentes.

přítomen, v. „přítomný.“
přitomnosť, praesentia ; m přítomný čas, v.

„přítomný“ ; p. ducha animus praesena,
anim: praésentio, (vzhledem k rychlému
uchopení vhodných prostředků) celeritas
consilit; U p., V p., za p. přelož a) part.

přitéci — přivázati.

praesens; inspecians; za mé p. me prae
sente n. inspectante; za p. více mužů plu
ribus praesentibus ; b) coram s abl.: v p.
tvé coram te ete., též guum lu aderas a
p.; v p. něčí mluviti dicěre, logui, verba
facěre apud algm; jindy jinak se opíše,
na př. větou: raduji se z vaší p. gaudeo
guod adestis n. advenistis; věřiti na všudy
p. božskou deum uwbdiguepraesentem esse
creděre,

přítomný, a) pův. praesens; gut adešt; p.
čas čempuspraesens n.hoc; p.býti adesse,
interesse, (při čem alcui rei), co divák
spectare algd; přítomen byl bitvě pugnae
aderat n. intererat; nejsa p. me, če atd.
absente (n. dle vazby též absens); pří
tomní gui adsunt, auditores n. spectatores ;
b) — před rokama jsoucí Atc; p. spis hic
hbellus ; hoc sertptum ;©) — pozemský
humanus, externus (res); p. věci, též dt
vitiae, voluptačes,

přitrhnouti, kam, v. „přitáhnouti“ c).
přítrž, inlermissio; bez p. uno lenore, per

petuo, continenter n. adj. contlinuus; válka
trvala bez p. do desíti let bellum decem
annos continuos gerebatur; bez p. něco
činiti non interrumpěre n. inlermittěre algd ;
p. čemu učiniti compriměre, repriměre,
cohtběre algd (na př. tumultum), boji cer
tamen diriměre.

přítulek, v. „útulek.“
přituliti, koho k sobě arttus algm amplecti ;

p. se (ke) komu corport alcs se applcare
n. adjungěre; se applicare ad algm; blan
diri alcut.

přitulnosť, dlanďditiae.
přitulný, dlanďus; officiosus (úslužný).
přitužiti, něco adducčre algd; — zvětšiti:

trestu p. poenam augěre; zákonnitou po
kutu p. legitimam poenam supergredi.

přiúčastniti, koho k čemu partictpem facěre
algm rei alcs; p. se čemu parlicipem fieri
rei ales.

přiučiti, přiučovati, koho čemu (učením) do
cěre algm alod; (zvykáním) assuefacčre
algm re algd; p. se čemu addiscěre algd;
— přivyknouti assuescěre re algčě nu. ret
aleui; insuescčre facěre algd.

přivábení, * allectatio.
přivábiti, koho k čemu allicčre, allectare

algm ad algd; p. koho kam deďucčre
algm in locum algm,

příval, mber; 7—po lijavci sběhlá voda tor
rens; vzhledem k bouři procella.

přivaliti, něco advolvěre algd; p. se irruěre;
proud se přivalí aestus se incitat.

přivázati, přivazovati, něco k čemu ailigare
algd n. algm ad algd; plachty k stěže
nům vela ad malos destinare, lcď ku bře
hu navem ad terram religare.



přívažek — přízeň.

přívažek, guoďdjustum ponďus n. onus ex
cediť.

přivážeti, v. „přivezti,“
přívážka, v. „dovoz.“
přívěsek, appendix; additamentum.
přivésti, přiváděti, a) pův. adďucčre algm,

svědky přivésti testes proferre, producčre,
excitare; p. koho před koho adducčre algm
ad algm; tntroducěre algm apud algm;
na pravou cestu p. koho, v. „cesta“; něco
na jevo, na světlo p., v. „jevo“, „světlo“ ;
b) p. koho k čemu == pohnouti adďucěre,
perducčre algm ad algd nD.uť.. .; mo
věre, impellěrealgm ad algd n.ul.....;
eo rem perducčre uť . . .; na útěk n. k
útěku p. koho fugare algm; c) p. něco
ke konci, k místu, k cili efficěre, confi
cěre, perficěre algd; k lepšímu spůsobu p.
něco aď meliorem rationem revocare algd;
k tomu p. e0 adducčre; daleko to přivedl
magna conseculusest; divilias paravit (—
zbohatnul); d) p. koho nač, več, do čeho,
k čemu: na žebrotu, na mivinu, v nouzi,
na chudobu aď rerum omnium tinopiam

a redigěre, bonis evertěre algm, na záhubu,
na zkázu perděre, pessumdare algm, stát
rempublicam everičre; p. koho ke škodě
n. do škody damnum n. detrimentum in
ferre alcui, k svobodě vindicare algm in
hbertatem ; p. koho k čema — pohnouti
koho k čemu, v. toto; na jiné domnění
p. koho meliořa docěre algm ; v poslušen
ství p. koho ad offictum reducěre algm;
p. koho k sobě excitare algm; pod svou
moc n. pod sebe p., V. „podmaniti“; v
porobu p. subigěre algm ; ostatní sem slu
šící rčení v. u dotýčných subst.; e) p.
něco ka paměti algďd alcui in memoriam
revocare; na mysl, k srdci komu co p.
moněrealgm algd; p. něco v jednu formu
ad unam el eandem formam revocare algd ;
f) — připomenouti proferre, afferre, pro
ducčre; slova něčí verbis alcs uťi; příklad
p. exemplum ajfferre, commemorare.

přívětivost, comitas, humanitas, k bostům
hospitalitas.

přívětivý, comis, humanus, — úsložný offi
ciosus, ——líchotný dlandus ; p. k podříze
ným facilis, communis; adv. comiter, blan
de, humane.

přivězti, přivážeti, něco subvehčre, supporlare
algd (pa př. commeatum); ——odvésti,
sebou p. deportare (algd ex provincia);
invehěčre,tmportare algd (na př. merces);
zboží od jinud přivezená merces adventi
ciae; p. se advehi curru, navi.

přivinouti, něco k čemu čnvolvěre algd cir
cum algd; p. se ke komu, v. „přituliti,“

přivitání, salutatio.
přivitati, kcho salvěre juběre algm; salutare
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algm, přívětivě benigne salulare algm, ne
pěkně, špatně male excipere algm.

přivlastniti, přivlastňovati, komu co (soudvě)
addicěre aleui algd; knibu komu p. mit
těre librum ad algm; zvl. sobě něco p.
vindicare. (ad se) algd, (neprávně) arro
gare, suměre sibi algd, im se transferra n.
ad se ipsum referre algd, říši regnum oc
cupare; úsilovně p. si něco vindicare el
suum esse dicěre aliguid.

přivléci, něco n. koho attrahčre algď n.
algm.

přivolati, kobo aďvocare, aď se arcesačre
algm ; zálohy p. subsidia arcessčre; koho
na pomoc p. algm aurilio vocare n. in
auxilhum adhiběre.

přivolení, consensus, assensus; 8 mým p. me
probanle; bez mého p. me adversante.

přivoliti, k čemu, več consentire alcut rei n.
ad algd, probare, accipěre, admitlěre algd,
k podmínkám ad conditiones acceděre, (ne
rad) descenděre,

přívoz, ——přivážení subvecho; tnvecho; —
špíže commeatus; přívozy zastoupiti komu
commealu algm intercluděre n. prohiběre.

přívozné,portortum.
přivřiti, (dveře, oči) clauděre (fores, oculos).
přívrženec, seclator, studiosus ales; v pl. také

zájmeny mei, tuti, sui; zvl. a) v polit. gut
partibus alcs favet, gui partes ales segut
tur, gu%faciunt n. stant ab algo; přívr“
ženci něčí, také faoclto (n. partes) alcs n.
adj. z vlastního jmena tvořeným: p. Manli
ovi turba Manliana; p. Sullovi Sullan:; b)
vzhledem k učení gut est ab algo n. ab
alcs disciplina ; discipulus; gut auctorila
tem alcs seguitur; také adj. z vlastního
jmena tvořeným: přívrženci Pythagorovi,
Sokratovi Pythagorei, Socratici a p.; býti
p. něčím (v onledu polit.) alcut deďitum,
addiclum esse, favěre alcui, segui algm,
(co žák) seguť n. sectari algm, sectatorem
alcs esse, náboženství křesťanského Chrt
stianae legis studiosum esse.

přivtěliti, něco adděre, awljicěre, adjungěre
algd alcui rei, cizí vojsko k svému auďt
hares copias exercitui immiscěre.

přivyknouti, přivykati, čemu a-suescére n.
assuefieri (re algá n. algd facčre); confor
mari ad algd; v. „zvyknouti.“

přivyknutí, assuetudo (ret ales).
přivzíti, v. „přibrati.“
příze,fila; linum; lana.
přízemí,pars aeďificii, guae est plano pede.
přízeň, 1) ——léska, již kdo má gratia, již

komu věnujeme favor; studium, benrvs
lentia, voluntas; p. u lidu gratia popula
ris, favor li; aura popularis; p. míli
ke komu, přízní ke komu nakloněn býti
favěre alcut; býti v p., míti p. gratiosum
esse alcui u. apud algm; míti u všech,
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ode všech, při všech velikou p. apud|
omnes gratia multum valěre n. in magna
grahia esse, gratiostastmum esse; býti ským
v dobré p. esse in gratia n. est mihi gratia
cum algo; p. posluchačů assensio coronae;
p. u někoho sobě spůsobiti, sjednati, p.odkohod jíti,dosáhnoutigraliamn.fa
vorem ales stibi conciliare; p. u kobo hle
dati gratiam alcs guaerere n. captare; dří
vější p. dojíti in antiguum locum gratiae
restitut ; O p. něčí se připraviti, v. „při
praviti“; z p. souditi secundum algm ju
dicare; 2) — přání čeho, v, „přání“ a p.
obraty; 3) — přátelství, příbuznost pro
pinguilas, cognalio; affinitas (jsem z pří
zně něčí cognalio mihi est cum algo, co
gnalus sum alcut) ; —příbuzní propingui,
proximi; celá p. omnes necessarii,

přízev, cognomen; v. „příjmění,“
přizískati, v. „ziskati.“
příznak, stgnum, indicium ; nota; odznak

generis insigne; p. hodnosti, p. boha ně
jakého insigne.

přiznání, confessto ; professio.
přiznati, příznávati, 1) p. komu co addicčěre,

adjudicare alcui algd; léta komu p. eman
cipare algm; 2) p. se k čemu, (nuceně)
faleri, confiteri algd; (bez nucení, přizná
vati se) profiteri algd; p. se ke křesťan
ství projiteri se (esse) Christianum, k u
čení nějakému profiteri se ďisciplinae alcs
esse adďdictum.

příznivěč,Jaulor; gui rebus alcs favet; stu
diosus ales, — zástupce patronus.

příznivkyně, fautrix.
příznivý, a) o osobách: p. někomu favéns,

benevolus, o bozích propitius; ——laskavý
benignus, humanus; ——přátelský amicus
alcut; studiosus ales; p. býti favěre alcui;
p. odpověď dáti denigne responděre; b) —
vhodný, (o věcech) secunďus, commodďdus,
opportunus; p. poloha opportunitas loci;
v p. poloze bojovati suo loco pugnare;
vítr p. venfus secundus n. prosper, ido
neus; p. doba lemporis opportunitas; p.
počasí tempestas idonea; všechno bylo
nepříteli p. omnta pro hoste erant; adv.
a) benevole, amtice; p. vyslecbnoati něco
secundis aurtibus accipěre algd; b) com
mode, opportune, apte.

přizrak, commenlum; visum.
přízvuk, sonus vocis; * accentus.
přizvukovati, komu assentiri, astipulari aleui.
přiživník,parasttus.
přižloutlý, subjlavus.
psací, scriplorius.
psanec, a) z- zlopověstník Romo infamas,

famosus; b) IZ vypovězenecexsul; patriď
ejectus, expulsua ; proscriplus.

psani, 1) konání píšícího scriplio; obyč. však
slov. seriběre; k psaní pobádati koho ad

—ě
——

přízev —" pták.

scribendum n. ad seribendi studium algn
excitare; spůsob p. seribendi genus, =
pravopis, v. toto; 2) — to co napsán
jest seriptum; bez mnoha p. sine multi
teris; smazati p. scriplum delěre, exstin
guěre; a«l. — list literae, epistola; p. u
činiti lileras dare, mittěre, scriběre ar
algm, dodati, odvésti lifteras aloui dare
ost. V. „list.“

psáti, písati, vůbec seriběre (algd), pěkně
ozdobně p. bene n. eleganter seriběre, ex
arare lteras; p. po kom scribendo tmitari
algm ; zvl. a) — myšlenky své na papí!
přivésti, vůbec scriběre, conscriběre, literis
mandare algd; — zvěstovati, praviti me
mortae traděre; p. tragoedie tragoedias
facčěre; knihu o něčem p. librum de algů
ra conscriběre, conficěre ; p. o čem scriběre
de algo; p. v řeči nějaké lingua algá
ulit; p. komu (roz, list) scriběre alcu? n.
ad algm; literas dare n. mittěre ad algm;
p. si dleřas dare et accipěre; psáno stojí
scriptum est; stojí psáno o kom scribitur
algs sinf.; právo psaná jus civile; zákon
psaný lex scripta; b) p. koho proscriběre
algm ; c) p. se alcuť est nomen(8 násled.
nom. o. dat., zřídka gen.); p. 8e odkud
ortum n. nalum esse 6x algo.

psavý, tmpiger in scribendo.
psí, caninus n. gen. canis; p. dni dies cant

culares; p. hvězda canžcula ; Strtus; na
psí letničky (Z nikdá) ad graecas calen
das; tp. I— špatný turpis, humilis; p.
život vila lurpis.

psí, ve rčení: ve psí býti in miseria esse n.
versari, jacěre; ve p. jíti in miseriam in
ciděre; ve p. učiniti něco tn miseriam ad
ducčre n. conjicěre algd n. algm.

psice, canis femina; canis.
psík, canicula; catulus catellus.
psota, miseria; res miseriae n. afflictae; for

tuna misera.
pšenice, triticum,.
pšeničný, driticeus; p. pole ager tritico con

stlus.
pštros, strutiiocamelus.
ptactvo, aves.
ptáček, avicula ; tp. chytrý p. omo astultus,

versulus.
ptačí, a) ——ptáka n. ptáků, gen. avts u.

avium; p. let volatus avium ; p. let poze
rovati (a dle něho prorokovati) augurčum
capěre; p. zpěv cantus avium; p. hnizdo
nidus avis; b) — na ptáky aviariu8s; p.
siť rele aviarium, p. klec avtartum; cavea,
p. lep viscus, p. lov aucuptum.

ptáčnictví, aucuptum.
ptáčník, aucepa; aviarius.
pták, avis; (zz okřídlenec) volucris, také

alcs; tp. pěkný p. 7 čtverák homo las
oivus, callidus.



ptákoprava — působení.

ptákoprava, -vectví, augurium; auspicium.

sEvý augurjauspex.ptání, interrogatio ; guaestio.
ptáti, čeho guaerčre algď; rady p. u koho

consulěre algm; 2) p. se, čeho na kom,
koho na něco, o něco, po čem guaerěre
algd ex n: ab algo; rogare n. interrogare
algm algd; percontari algd ex algo n.
alom de re algá; explorare a!'ad n. co
gnoscčěrede re algá; p. se koho o radu
consulěre algm de re alga; p. se po kom,
na kobo guaerčre, regutrěre algm.

ptavost, nimtum interrogandi studium.
ptavý, molestus percontator; adv. interro

gando, percontando.
pučeti (se), gemmas agěre; progerminare.
pud, žmpetus, — chtíč appetitus; 7 popud

instinctus (divinus) ; z vlastního p. sua
sponte, ultro; p. smyslný sensus; p. při
rozený appelitus naturae n. naturalis; z
přirozeného p. něco činiti natura duce
algd facěre; ppřirozeným p. secundum ap
peltitum naturae,

půda, 1) — země solum (terrae, urbis, agri);
humus ; terra; avl. vzhledem k majetku
fundus, ager; ——vlast, území fines; —
sídlo sedes; pevná p. (při zakládání do
mu) solidum; p. pískovitá, kamenitá a p.
solum arenosum, calculosum; 2) = spodek,
dao fundus; -—podlaha solum ; 3) — hůrá
tabulatum; p. na Seno fenilia (um), na
obilí granartum; 4) základ fundamenta
(orum).

pudidlo, inettamentum.
puditi, koho k čema čmpellěre, incitare algm

ad algd (faciendum); — nutiti cogěre.
půdorys, descriptio.
půhon, ve rčení: p. na koho vzíti, někomu

položiti a p., v. „pobnati“, „obeslati“
koho.

puch, odor malus; foelor.
puchřeti, putrescěre.
puchýř, pustula.
půjčiti čeho někomu muťuum dare alcui

algd, na př. frumentum a p.; p. komu
peněz dare alcui pecuniam muluam; cre
děre alcuž pecuniam; o věcech, které tytéž
nazpět obdržíme commodare alcui (libros,
vestes); půjčený můuťluus; tp. p. -komu
předního místa, v. „předek“ ; přisl.: když
se páni rvou, poddaní vlasů p. musejí
guidguid delirant reges, plectuntur Achivi.

půjčka, mutuatio; 7Z períze vypůjčené pe
cunia multua, credita.

pukati, v. „puknouti.“
puklina, rema ; fiseura. ©
puknouti, pukati, rumpt, dirump?, o zemi

dehtscčěre; srdce mi puká bolestí, žalostí
dirumpor dolore, summa misericordia com
moveor.
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půl, dimidium n. dimidia pars alcs reč (p.
dne ďimidta pars diei a p.); = Vp. rou
dělený dimidiatus (mensis); někdy, zvl. o
penězích, pozemcích a p. semisnesklonné
n. 8 gen. semissts (p. chléba semis pan?s,
p. třetí stopy ďuos pedes et semissem, p.
jitra pole semis agri), jindy předslovcem
semi: p. stopy semipes, široký atd. semi
pedalis; p. lokte dlouhý semicubitalis, p.
palce široký atd. semiďigitalis; čas brá
nění se ná p. hodiny obmeziti spatium
defenstonts tn semihorae curriculum cogěre;
p. člověka semihomo, p. člověka a p. zví
řete ambigua hominis et bellua forma;
zvl. a) p. léta spaťtřumsemestre, sex men
ses; každého p. I. sexto guogue mense;
p. cesty dimidium spatium, na p. cesty
medio itinere; b) u spojení s předložkami:
do polu, do pola, do poly, do poloa, na
poly, vytkne se buď adj. dimidius n. před
slovcem semt (do p. nahý seminudus, od
p. mrtev semianimis, semivivus, na p. spá
lený semtustus, semicrematus), u sloves
dostačí předslovce dis (na p. roztíti dis
secare a p.); u polu, v půly meďtius n, in
media alcs rei parte (uchopiti koho v p.
medium algm arripěre).

půldruhý, sesgutalter ; unus et dimidia pars;
p. střevíce dlouhý sesgutpedals; p. měřice
sesguimodius.

půliti, něco bipertire, in duas partes dívi
děre alagd.

půlka, dimiďta pars n. dimiďdium.
půlleti, sex menses,
půlletní, semestris; adv. sexto guogue mense,
půlměsíc, luna dimidiata n. dimidia.
půlnoc, a) == polovice noci media nox; o p.

mediď nocte; 3 p., po p. de medič nocte;
2) IZ sever seplentriones; na p. ležící
septentrtionalis,

půlnoční, a) o čase mediae nocttis; gut media
nocte fiť, cernitur, auditur ete.; p. hodina
media nox; b) Z severní septentrionalis;
p. vítr ventus a septentriontibus oriens ;
boreas; p. strana latus septentrionale; adv.
ad septentriones versus.

půlostrov, peninsula.
puls, pulsus venarum; p. jde venae micant.
pulsovní, žíla arteri
puntík, punctum.
pupek, umbělicus, na štíta umbo.
pupen, -ec, gemma.
pupeněti, gemmare.
purkmistr, (v Římě) consul; v menších mě

stech decurto, praetor, praefectus.
purkmistrovství, dignilas consulari8.
působce, auctor; effector; opovržlivě: machi

nator.
působení, a) 7z moc pů obivá věs, efficaci

tas; momentum;b) činnost sama guae guts
agit (egit); res gestae; p. úřední muneris
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officia ; mluvím o jeho úředním p. de iis
loguor, guae in munere suo fecit (egit) n.
facit (agit); protivné p. nebýlo vydatné
parum in contrariam partem ejffectumest;
be« vnějšího p. sine ulla vi externa ; jeho
působením eo auctore; blahodárné p. opera
salutaris; p. míti na koho pertiněre ad
alagm.

působiště, campus; locus (aby každý své p.
znal uť suum guisoue locum noverit), —
úřad munus, procuratio, provincia; stát
podává rozsáhlé p. magnus est in re pu
blica campus.

působiti, a) — jednati efficavem esse; vim
haběre; b) p. v něco, na něco mověre
algd; pertiněre aď algd; (magnam) vim
haběre in algd; magni momenti esse ad
algd (conficiendum); působí ve mě něco
algd moveť me; p. v lid mověre, afficěre
animos hominum; ©) p. něco efficěre, fa
cěre, crearealgd; auclorem n. causam esse
rei alcs; cokoli Rímanév čas pokoje a
válek působili Romanorum res pace bello
gue gestae; p. komu trucblivosť, bolest
luctum, dolorem alcui ajfferre; p. že...
efficčre, perficčre ut n. ne.. „5 p. k to
mu, aby .. . iď agěre n. contenděre n.anniliut...

působivost, vis efficacilag; usus.
působivý, e/ficax, polens; adv. efficienter,

potenter. í
působnost, ejffectus; obor p. v. „působistě “
půst, jejunium; 7—postní den dies jejunů.
pusta, regio deserta ; loca deserta ; solitudo ;

locus deserlus.
pustina, v. předch.
pustiti, pouštěti, 1) trans. a) — nedržeti vat

těre algd; « raky něco p. měťtěre, emit.
těre algd de manibus, p. koho mittěre, di
mittěre algm; pusť mne sine me; p. koho
(na př. vězence) e custodid emillěre, vín
culis. solvěre algm, bez trestu tmpunilum
dimittěre algm; otroka p. (na svobodu)
servum manu mallěre, liberare, lbertate
donare; loď do vody p. navem deďucčre
(in aguam); plachty p. vela facčre, pan
děre; psy na koho p. canes in algm im
miťtěre; krov- p, v. „krev“ ; b) ——odstou
piti ceděre, conceděre alcui algď n. alga
re; království komu p. conceděre alcut
regnum, imperium; ©) p. co mimo sebe
missum facčre algd, amiltěre n. abjicčre
algd starosti curas abjicěre, dimittěre,
hněv odium deponěre, abjicčre; d) — u
pustiti od Čeho, v. „upnstiti“; e) uzdu p.
a) pův. habenas remittěre; B) tp. žádo
stem uzdu p. cupidifates non impedtre,
coércére, cohiběre; podobně: vůli p. komu
algm non cočěrcére; f) hlas n. pověst o
čem p. rumores n. sermones spargěre, di8
seminare; hb)— povoliti jíti, vpusliti ad

působiště — putovati.

mittěre, intromittěre, recipěre algm, ně
kam admittěre in ete, n. algm tnire locum
pati, do města p. nepřítele hostem in ur
bem acetpěře; nepustiti koho tnfrottu pro
hiběre algm; oknem koho p. per fenestram
admittěre algm; p. před sebe aďdmattěre
alom, aditum n. copiam adeundi dare
alcui; od sebe p. koho, v. „propustiti“ ;
p. koho ze služby mtítěre n. dimittěre
algm ; i) zvl. střelbu k městu p. tormentis
et tehhs urbem oppugnare; pokutu smrti
p. na koho supphotum proponěre alcut;
strach p. timorem alcuš injicěre, incutěre ;
ducha p. antmam affiare; kořeny p. ra
dices agěre; pupence p. gemmare; 2) intr.
pouštěti liguescčěre, solvi; led p. glacies
solvilur, dilabitur; 3) pustiti se, a) čeho
n. koho -— zanechati relingučre algd,
algm ; omittěre, praetermittěre algd; b) p.
se někam profictsci, na cestu se in viam
dare, ter ingredi; daleko se p. longius
dre n. tntrare auděre; p. se přes něco
transtre algd, (s nebezpečenstvím) algdď
n. trans algd transire auděre; (po moři
n. na moře se p. navigationi se commit
těre, mare ingredi; c) p. 8e po kom, za
kým čnsegui, perseguí alým, instare alcui;
po čem sectari (voluptates, praedam), ve
nari, captare algd; d) p. se do koho, na
koho čmpugnare, aggredi, invaděre algm,
slovy dictis n. conviciis algm insectari;
do čeho se p. — počíti co dělati inetpěre,
suscipěre, institučre algd; moliri algd;
obzvl. descenděre in algd na př. in cer
tamen cum algo; p. 8e do vyjednávání
condiciones ferre et audire, do hádky con
troversiam intenděre, do řeči s kým collo
gutum cum algo tnstitučre; do zápasu 86
p. ad pugnam descenděre; nepouštěti se
do čeho aspernart, remověre algd; p. 88
trochu hlouběji pro odůvodnění úmyslů
svých alttus paullo rationem constiltorum
suarum repelěre.

pustošení, vasťatio,
pustošiti, něco vastare, devastare, pervastare

algd.
pustota, vasťtilas, solitudo.
pustý, vaslus, desertus ; neobdělaný in

cultus; země leží p. lerra cultu vacat;
pusto položiti (na př. statek) devastare
algd; tp. p. člověk homo dissolulus.

půtka, a) ——svár altercatio, jurgium, riXa;
učiniti p. altercationis matertam praeběre ;
b) — bitka pugna, certamen, proelium ;
ost. v. „boj.“

putovati, a) vůbec proficteci, migrare; Z na
cestě býti iter facčre; peregrinari; po
světě n. mnohými zeměmi p. multas ter
ras peragrare; obire (loca, urbes) ; b) zvl.
— pouť konati reltgionis sausa peregrinarti
n. loca sacra obire.



půvab — ráčiti.

půvab, -nosf, illicebra, blandimentum ; suavi
čas, dulcedo; venuslas (p. řeční a p., a
však též p. tělesné krásy), o krajinách
amoenitas, v řeči lepos, suavilaš; p. míti
do sebe valde placěre; ta věc má pro mne
velikou p. ejus rei dulcedine magnopere
moveor, studio ejus ret teneor, nemá žádné
p. mhil voluptatis ea res míhi ajffert; sláva
má pro nás jakýsi p. dulceďine guadam
gloriae commovemur.

půvabný, dlandus; suais, dulcis; o tělesné
kráse venustus, o krajinách amoenus; p.
přednes eloguendi suavitas; má ve svém
jednání mnoho p. morum facilitate sermo
numgue jucunditate mirifice hominum ani
mos oblectat; p. stil speciosum dicendi ge
nus; p. něco učiniti aleuť rei suavitatem
ajferre; adv. blande, suaviler; venuste,
amoene; p. krásný venustissimus, amoenis
simus.

původ, a) Z návod, příčina opera, causa,
o osobě auctor; mým p. me auctore; (či
ním to) tím p. 60, eam 0b rem nm.cau
sam; propterea; býti p. čeho auclorem
esse ret ales, ost. v. násl.; b) — původce,
v. toto; ©) zz počátek principium; —
zdroj origo, ortus, primordium; 7— rod
genus; p. vzíti, míti odkud a) o osobách
originem trahěre, genus ducěre ab algo,
ortum (oriunďdum) esse ab algo; R) o vě
cech ex (ab) re alga ortum, profectum
esse, ex algo emanavisse, o slovech také
ductum esse ab re alga; p. slova origo
verbi, vis verbi; p. rodu — původce gentis
auctor, — kmen stťirps.

původce, auctor, effector, (hanlivě machinator ;
architectus); 7—vynálezce inventor, — za
kladatel conditor; p. míru pacis concili
ator, interpres; p. záměru, války princeps
constlii, belli inferendi; p. zločinu sceleris
auctor n. architectus n. molitor; p. všeho
zla omntum malorum seminator; býti p.
čeho algo auctore instiluitur algd, aucto
rem esse vet ales,

původčitost, Jides, auctoritas.
původčitý, verus, fide dignus.
původiště, seďes prima ; tp. fons, čapuč, origo.
původkyně, -auctor, ejřectrix ; mater.
původní, primus, principalis, (kompar.pů

vodaější ortgine prior); — bývalý pristi
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nus, prior; p. Bpis exemplar; p. obraz
exemplum (primum); p. jazyk * verba
Scriploris vpsa n. ipsius; p. příčina causa
prima, principium; adv. principio, čnilio;
a prima origine.

původnictví, auctorilas.
původnosť,proprietas, propria et singularis

natura.
puzení, v. „pud.“
pych, a) = nadutosť fastus, superbia, čnso

lentia, spiritus (pl.); p. něčí zkrotiti spi
ritus n. animos alcs frangěre n. infrin
gěre; z pychu čnsolentiá exsultans; super
bič elatus; z p. něco činiti superbič fa
cěre algd; b) — násilí vzolentia; p. pro
vésti vim adhiběre, nad kým vím alcut
ajfferre, inferre, facěre.

pýcha, a) co vlastnost superdia, animus 8u
perbus n. insolens; insolentia; pýchou 8e
nadýmati superbire ; p. odložiti superbiam
poněre, abjicěre; sptrilus remttěre ; b) —
to, nač kdo pyšným jest laus, gloria, de
cus ales; on jest mojí p. esťdecus meum;
jest p. vlasti est decus patriae; Agenor,
p. svého rodu A. gloria gentis; bohatatví
jest jeho p dn divitiis suis maximam glo
riam pomt; ©)7- nádhernost luxuria;
sumptus ejřust.

pýchati, superbire; velice p. magnos stdi spi
vitus suměre.

pykati, poenitentiam agěre; pykám čeho poe
mtet me ales rei, toho skutku hujus facti
n. hoc fecisse n. guod hoc feci; smrti p.
čeho captite n. morte poenas rei alcs lučre.

pýření, rubor.
pyřiti se, erubescčre, (pro €o0re alga n. in

re alga), rubor míli sujffunditur; — sty
děti se pudore affici.

pysk, labrum ; 7—přední Špic lodí rostrum
navi8.

pyšniti se, superbire; jactare se, insolentius
se ejfferre, z čeho, nač gloriari re alga.

pyšný, superbus ; tnsolens, elatus; arrogans;
p. býti, v. předch. pyšným se státi super
biam o. spirilus suměre, infiarvi, ejfferri;
Z pyšna -z adv. pyšně superbe, insolenter,
elate, arroganter; z p. si vykračovati ma
gnifice inceděre; p. si počinati superbtre.

pytel, saccus; velký kožený culeus.
pytláak,* gut furtim feras intercipit.

R.

Rab, a) zajatý captivus ; b) — otrok servus,
ráčiti, a) — rád miti, žádati appelěre, ex

pelěre algd; cupidum esse rei ales; miti,
co hrdlo n. srdce ráčí abundare, afflučre
omnibus rebus; b) o bohu a vznešených

osobách velle, placére, dignari; ráčil to
říci placuit n. ltbuič n. vísum est ei hoc
dioěre, ráčil mne pozdraviti dignatus est
me salutare; jak ráčíte uť libeť, uť vis;
račte přijíti vent, guaeso; by to bůh dáti

19**
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ráčil, aby . . . ulinam .. „3 často v po
dobných případech stává v lat. poubý
konj. (čehož rač nás bůh uchovati guod
deus avertat )), v. Svob. $. 95, příd. 2..
Kos. S. 629, pozn. 2. Někdy vypouští se
naše „r.“ v lat. jakožto sloveso fráseolo
gické, v. Vojáč. Ruk. $. 81, 5. .

rád, A) r—chtě, s potěšením, 1) positiv, buď
adj. libens, volens, non invilus (rád jsem
to učinil 07 tnvitus fect) ; = s radosti
laetus; neb adv. libenter, animo alacri n.
libenti ; facile: r. něčeho dopouštěti facile
pati algdj r. trpím něco facile n. non
moleste fero, facile sustineo algd; často ji
nými obraty: rád bych věděl... agro
cupiditate cognoscendi algd; r. obcovati
s kým delectari consuetudine ales; r. po
slouchati auďiendi studiosum esse; zvl. a)
rád bych atd. velém n. vellem ote.; rád
bych věděl scčre velim ; v příčině tó stává
mnohdy též ind.: r. bych byl v Římě
Romae esse volo; r. bych byl, kdybys co
možná brzy ke mně přišel gratum měhi
erit (gratum mih feceris), si guam pri
mum ad me veneri8; velim te guam prt
mum aď me ventre; b) r. býti čemu, «)
— rád míti něco delectari re alga, algd
mihi gratum n. jucundum est; V. „milo
vati“; nebýti čemu r. moleste ferre n.
pati algd; B) — spokojiti se satis haběre;
buď r. že si nenaříkám sačis habeas me
non congueri; 4) 7—přáti čemu, přáti si
čeho, v. toto; 2) kompar,: radší n, adv.
raději a) — s větším potěšením lbentius;
tím r. eo libentius; r. chtíti n* býti (r.
bych, r. jsem) malle n. úsloví 8praestat ;
r. všechno budu trpěti než . . mih? prae
stat guamvis fortunam pati guam ..; b)
— spíše poltus; prvus ; CiÚiU8magis Xčili
r. vel polius, sive polius; a re r. (k je
dnotlivým slovům slušíc el non, ac non;
nechtěl bych raději žiti, než.. . potius
n. prius destnam vivěre guam ete.; B) —
snadno facile; rád věřímfacile credo; r.
snášeti něco facile pati algd; nerad non
facile; C) — obyčejně plerumgue; vulgo;
často i slovesem solěre (rádi milujeme
toho, kdo . . . solemnus eum amare, gui
etc.).

rada, a) ——společné razení se consultalio,
dehberatio; consitum; r. obecní senalus;
r. válečná consiltum mělitare, (castrense)
obyč. též jen consihum; v r. vejíti, r.
bráti, míti, držeti, vstoupiti s kým const
um inire, consiliari cum algo, in consi
ltum adhiběre algm, consulčre algm, s ná
čČelníky consiltum principum haběre, s bo
hem deo consiltorum auctore uti; k taj
ným r. se sjížděti coelus n. conventus clan
destinos facěre, haběre; všedše v r. čnito
consihoj ost. v, „praditise“; b) zz porad

rád — raditi.

nost sapientia, prudentia, consilum ; muž
plný rady vir prudenlissimus; c) — co v.
radě nalezeno consilium, decretum ; sen
lenlia; (r. vynésti sententiam diočre)i —=
záměr constilium; na jinou r. přijíti, na
stoupiti consilium mulare, de senlentia de
ceděre; d) -— důvěrné poučení consiltum,
(vážného muže) auctoritas; r. dáti n. ra
dou býti komu consiltum dare, auctorem
ésse ret alcs, suaděre alcut, dobrou bene
suaděre n, praecipěre alcut; Ost. V. „ra
diti“; tázati se koho o r., bráti r. s kým,

za r. vzíti, prositi koho, v r. vejíti cosulěre algm, consilium pelěre ab ago; ne
uposlechl r., město rozbořiti non parutt
consilto eorum, gui putobant, urbem esse

delendam ; dáti na r. něčí, v. „vposlech
nouti“; dobrá r. není zbytočna monert?
non est inulile; dle tvé r., z tvé r., na
tvou r. deauctore; tuo constlio (adductus);
tudíž a) rada = pomoo, prostředekratio,
via, constitum; nevím jiné r. aliam rali
onem non invenio; nevím r.. consilia mea
torpent; non video, guomodo rem expedi
am, sobě haereo, haesito; non video, guo
modo me expediam; radou přispěti viam
consilii inventre, explicare; B) rada — po-,
moc proti čemu remeďium, auxilium; ©)
coll. -— osoby, radu skládající consiltum
(publicum); vwŘímě senatus; ost. v. „86
nat“ ; zvl. — společnost rádců městských,
rada městská senatus urbanus; do r. koho
voliti legěre algm in senatum; r. osaditi,
v. „posaditi“; f) -— radní pán: v Římě
senator; v městech municipalních decurio;
u nás asi * consiltarius; radové v Rímě
patres n. patres conscrtpli, senalores; ra
dové něčí 22 cum guibus consultare algs
solitus est; gui alcui a consilits sunt.

rádce, a) — radu v jistémpřípadě udělu
jicí suasor, (consalit) auctor; též consili
artus, momlor, hortalor; b) ——vůbec ve
zdy komu radící consiliorum socius et ad
Jutor n. minister; consiliarius; is, cujus
constliis algs utitur; consiliorum auctor;
býti komu r. constliis suis algm regěre,
Juvare, adjuvare; dáti komu koho za r.
dare alcui algm in consiltum; c) — radní
pán, v. „rada“ f).

raden, v. „radný,“
raditi, komu suaděre, consilium dare alcut;

consulěre alcui, constlio juvare algm n.
-„consihum dare alcui; dobře komu r. dona
consilia alcui dare; r. komu co, k čemu
suaděre alcui algd n. ut u. ne faciat algd,
„auctořem esse alcui ret alcs, (IHelenae red
dendae k vydávání Heleny, delli k válce),
též auctor tibi sum, ut (hoc facias); nera
diti komu k čemu děssuaděre alcui algd,
avocare úlgm a re algaj zvl. a) Z varo
vati koho moněre algm; B) 7—povabuzo
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vati hortari algm ad algd faciendum n.
uč faciat algd; 4) ——svůj nábled vyslo
viti censěre; 2) r. se consiltum haběre, 8
kým deliberare n. consultare cum algo;
adhiběre algm in consilium, spolu se r.
consilia inter se communicare,. oč, v čem,
o čem de alga re dehberare, consultare,
consilium inire.

rádkyně, auclor; guae consilio regit, Juvat
ulgm.

radlice, vomer.
radní, ve rčení: r. dům curia; r. pán, v.

„rada“, f); r. sluha viator, apparitor; r
písař * scriba senatus.

radnice, curia.
radnosť, consilium; v. „rada“ b),
radný, raden, a) ——radu vědoucí prudens,

plenus consilii; býti sobě raden sib? con
sulěre; r. býti komu, k čemu, v. „raditi“;
r. (a nápomocen) býti komu v čem con
silio (et re) juvare n, tuert algm in re
alga; adesse alcui; in alga ré esse socium
ales consiliorum (eť adjutorem); b) — k
čemu seraditi může, v úsloví: není rádno
non potesť suaderi; není r. tam jíti čile
locus infestus, parum tutus est.

radost, (tichá, vnitřní) gauďium, (Z vnější
veselosť) laetělia; (Z pocit r.) voluptas;
pln r. laetus, gaudiis refertus, (o osobách
též důr. == opojen r.) laetitiá gestiens n.
elatus; s r. laetus; v. též „rád“ ; r. poci
titi n. míti z čeho, r. míti čeho n. nad
čím, v čem (svou r.) laetitiá n. gaudďio
affici, laetittam capěre n. percipěre ex re
alga, delectart alga re; první nával r.
primus impelus gaudentium; r. komu pů
sobiti, činiti afficčre algm gaudio n. lae
tilia, afferre alcui laetitiam; též volupta
tem parare n, ajfferre alcut; to mně pů
sobí velikou r. mírifice delector illa re.

radostný, radosten, a) ——radost přinášející
laetus; gaudiis rvefertus, jucundilatis ple
nůs; r. den dies laelus; r. zpráva nuncius
taetus; v r. vytržení laetiliá gesliens n.
elatus; b) = radosť cítící laetus; r. býti
čím n. z čeho, v. „radost“ míti z čeho;
adv. laete,

radovánky, džes laeti; * festi dies laetisstm;
——veselé hody conbivium laelum; — pří
jemnosti vůbec voluptates.

radování, v. „radosť.“
radovati se, (tiše, uvnitř) gauděre, (potutelně)

in sinu gauděre, (7 radosť jeviti) laetart,
(— kochati se) delectari (re alga), k če
mu, nad čím, z čeho re algá n. de re
alga (nad tím, z toho dd, allud a p.), v.
též „radost“ míti; vytknutá-li příčina vě
tou „že . « „“, klade se lat. akk, s inf,
(n. guoď); velice se r. (alacritate) gestire,
magnam laetilham percipěre ex alga re;
(gaudio) exsultare, nad míru effusae laeti
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tiae se dare; vše se raduje plena sunt
omnia laetitiae.

ráhno, u lodí antenna; vůbec ——bidlo, v.
toto,

rachot, strepitus ; (lámáním spůsobený) fra
gor.

rachotiti, strepitum mověre; strepěre; hrom
rachotí čonať, coelt fragar intonat.

ráj, tp: 7- nebesa * sedes beatorum; Z roz
košná krajina locus amoentissimus.

rajský, == velmi šťastný beatisstmus; — pře
krásný amoenissimus.

rak, cancer.
rakev, arca.
rákos, arundo.
rákosí, arundinetum.
rám, -ec, margo.
rámě, v. „rameno.“
ramenáč, vir laťis humeris.
ramenář, gut utrigue partt favet; homo bi

lingu?s.
ramenatý, latis humeris.
rameno, a) -— celá ruka drachium, k na

značení síly lacertus; tudíž tp. r. řeky a
p. brachtum, cornu; b) — plece humerus,
(a větších zvířat) armus; vzíti koho na
r. efferre algm in humeros, suscipěre n.
tollěre algm humeris; tp. na obou r. no
siti ulrigue psrtt favěre; stare ab ulrague
parte; přes r. hleděti na koho algm se
inferiorem putare, algm contemněre,parvi
facčre, na každého hominem prae se ne
minem putare, omnes contemněre.

rána, a) — uškození na těle, vůbeo vulnus,
——suchá r, plaga; 7—jizva cicatrix; r.
na prsou vulnus adversum, na zádech a
versum ; r. udělati komu, v. „raniti“; po
r. zemříti ex vulnere mori; b) — udeření
plaga; (holí, metlou a p.) verber; (me
čem, kopím, blesku) acčus (glaďii, teli,
fulminis); (plochou rukou) alapa, (pěstí)
colaphus ; jednou r., na ránu úno icťu; r.
zaměřiti na koho algm caesim pelěre, me
čem gladio; r. dáti komu plagam alcuž
infligěre, do hlavy capuťt percutěre aleut ;
r. dostati plagam accipěre, caedi, (holi a
p.) verberibus affici, castigari; zvl. rána
r- vystřelení conjectus n. ictus teli; do
stati r. tetu vulnerari; tudíž: mimo r.
býti extra teli jactum esse, sťare; na r.
vydati koho komu odjtcěre algm (servis
armalis); na r. přijíti 7m čeli conjectum
vemre; tp. na r. komu přijíti obviam ve
nire n. fiert alcui; na ráně býti sub icčum
dari, sub ictu esse, vůbec odjectum, obno
wium, expositum esse (alcut), =— blísko
prope esse; ©) tp. r. osudu forlunae ictus
n. čela, obecněji =—neštěstí plaga, cala
mitas, damnum ; zvl. rána morová pesti
lentia; d) — zvuk ranou spůsobený sonus.

ranec, pera. v
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ranhojič, * chirurgus.
ranhojičství, chirurgia.
ranění, V. „rána.“
raniti, koho vulnerare, vulněre afficěre algm,

vulnus inferre, tinfligěre aleui; sauciare
algm; r. koho v hlavu, do nohy caput,
pedem ales vulnerare, na mnohých místech
multa vulnera inferre alcut, těžce grave
vulnus infligěre alcuti; smrtelně raněn býti
morliferum vulnus accipěre.

ranní, matutinus; r. návštěva salutatio matu
tina ; r. Čas tempus matutinum ; mane; r.
hodina hora matulina atd.; zvl. r. záře
aurora.

ranný, a) — časný, z rána matutinus; b)
— předčasný čmmalurus (mors); c) dle
ročního času maťurus, velmi r. praema
lurus, O ovoci a p. praecox; adv. mature.

ráno, 8) co adv. ráno, z r. mane; časně r.
primo mane, prima luce; bene mane; dnes
r. hodie mane, včera r. hert mane, zýtra
r. cras mane; b) co subst. = jitro mane,
tempus matulinum; Kkránu sub lucem;
celé r. spáti dormire totum mane; až do
bílého r. ad ipsum mane; bylo r. mane
erat; na ráno cras, crastino die; odložmea
to na r. tn crastinum diem differamus.

rantění, atd. v. „běhání, pobíhání“ atd.
ras, v úsloví: jdi k r. abi-in malam rem,

in malam pestem ! aby tě r.! male siť
tibi!

ratolesť, a) pův. surculus ; (ohledem svěžesti)
frons; (IZ větev) ramus; r. posvátného
stromu (olívy, myrty a p.) verbena; pal
mová r. palma; vinná r. palmes; b) tp.
r. rodiny familia,

ratolestí, (posvátné) verbenae.
ráz, a) = udeření, v. „rána“ b); zvl. úsloví:

jedním rázem uno impetu, = na jednou,
v. „jeden“; b) ——co s8evyrazilo, znamení
mince signum n. imago; forma; tudíž tp.
c) ——spůsob ratio; habitus (linguae la
tinae) 3;(r. svatosti religio; r. čeho na sobě
míti prae se ferre alaďd); — druh genus;
r. lidí genus hominum ; zvl. v obledu mrav
ním: ingénium, indoles, natura; habitus;
člověk dobrého n. starého r. homo priscae
fidei, obyčejného homo vulgaris, unus e
multis; téhož r. ejusdem generis; mého,
tvého atd. r. mei, tuti ete. sitmilis; lidé
jeho r. aimtles ejus; přátelství obyčejného
r. amicitia vulgari8.

raziti, v úsloví, a) r. cestu včam apertre,
munire, facěre; ražená cesta via trita; tter
commodum ; tp. r. si cestu na př. k slávě
a p. viam sibi facěre n. muntre (ad glo
riam, ad consulatum ete.); r. komu cestu
k čemu dara alcut aditum ad alad; b)
penize r. signaré (argentum); 2) r. se k
čemu, v. přititi se.“

ranhojič-— režný.

ráznosť, vis, gravitas.
rázný, gravis, fortis; vehemens; — výborný

egregius; adv. graviter, fortiter; vehemen
čer 3;egregie; acriter (pugnare); co nej'áu
něji, též constantisstme.

rážeti, (ovoce) decutěre (poma),
rci, V. „příci,“
rčení, a) — mluvení locutio; sermo;

„slibení, v. toto.
rdělosť, rubor.
rdělý, rubore sujfusus; v. „zardělý.“
rdění, rubor.
rditi se, ruběre; zvl. studem a p. erubescčre.
Tdousiti, koho * spěritum n. fauces eliděre

alcut; často pouze črucidaré algm.
rejd, zvl. pl. rejdy rozpustilé lasetvia; pro

cacitas, demagogické concitalio popularis,
politické motus; res novae, tajné arles
obscurae; malae artes.

rejda, statio navium.
rejdiště, vůbec campus, pro zápasy pal.e

stra; arena.
rejditi, huc eť tlluc cursare.
rejdovati, (vůz) regěre, flectěre (currum, na

vem ete.); rovně r. cursus dirigěre.
rejsek, soreď.
rejstfik, indee.
rejže, * oryza.
rek, vir (bello)fortis; heros; statečný r. vir

forlisstmus; starý r. senex forlig.
rekovnosťt, animus fortis n. invictus.
rekovný, fortissimus, invictus; r. čin facinus

magnum ; res praeclare (et fortiler) gesta;
- v. „hrdinský“ ; por. odporu postguam for

Čissitme se defenderunt; adv. fortisstme ;
ut virum fortem decel,

rekovský, v. předch.
rekovství, v. „hrdinství“
rekyně, mulier fortisstma.
ren, * čaranďua,
reptání, fremitus.
reptati, freměre, nač, proti čemu freměre ad

versus algd, gueri de re alga.
republika, v. „svobodná obec.“
republikán, cívis rei publicae n. liberae ctvi

čatis; 7—přívrženec svobodné ústavy li
berae reipublicae amicus.

ropublikánský, r. řízení forma liberaě reipu
blicae; r. smýšlení Uibertatis commun:
studium; r. obec, v. „republika.“

ret, labrum; tp. = ústa 08; člověk rtů vý
mlavných homo dtsertus, facundus.

réva, V?ťi8,
revoluce, rerum publicarum commulatio n.

converstoj seditio; ost. v. „odboj“
revoluční, seditiosus; r. snahy, též nova con

silia; ost. v. „odbojný.“
rez, na rostlinách 70digo, na železe ferrugo,

na mědi aerugo.
režný, 7- tlustý crassus; — hrubý, v. tof*

b) —



rmoutiti

rmoutiti, koho maerore n, dolore afficčěre
algm, aegritudinem ajfřerren. dolorem cre
are alcut; rmoutí mne molestum miht est,
aegre fero, též obratem násl.: r. se (oč,
proč, nad čím) ďolore affici (ob aladď),
dolére, maerére (ulgd), tm maerore esse;
dolorem (magnum) capěre ex re alga; že
jsou přemnozí, jež rmoutí to n. již se

ermoutí nad tím, že obec mnou byla za
chována permultos esse, gui rempublicam
u me conservatam doleaní.

rmut, na dně lodi sentina.
rob, v. „otrok. “
robota, —— prácevůbec, v „práce“ ; — slu

žebnost servittum.
robotný, ——pracný, v. toto; 7— otrocký ser

vilis.
robotovati, == pracovati, v. foto ; = otrocky

pracovati servěre.
robský, servilis.
roční,

tempus; b) — rok starý unius anni; unum
annum natus; ©)— jeden rok trvající an
nuus; r. běh cursus annuus ; r. plat mer
ces annuaj adv. gualannis; singulis annis;
in singulos anno8.

rod, a) — původ vůbec, rození origo; ortus;
zvl. v úsloví: rodem, po r., na př. Říman,
z Alexandrie natus (ortus) Romae, Ale
xzandriae; Roma, Alexandrič oriundus;
genere n. natione Homanus; ortu n. ori.
gine Tusculanus (z T.); b) — kmen ge
nus, gens, slirps; vznešený, slavný r. n0
bilitas; z r. slavného (pošlý) nobili loco
natus, z velmi vznešeného genere amplis
simo n. loco summo natus; z dobrého, řád
ného r. honesto loco natus; z nízkého r.
ignobilt n. humali, obscuro loco natus; z
r, Herkulova er progeme n. stirpe Her
culis; jmeno r. nomen; ©) = více podob
ných věcí v jedno pon'tí sebraných ge- |
US.

rodák, gui ejusdem esť civilatis; popularis.
rodič, a) IZ „roditel procreator, generator;

parens; tudiž pl. rodiče parentes; b) —
rodilý, pošlý od někud, ——rodem, v. „rod“
a); odkud jsi r.? cujas (lu) es?

rodiči, -ové, v. předch.
rodička, mater n. parens; gemirix.
rodilý, = rodem, v. „rod“ a).
rodina, a) ——manželka s dětmi conjur et

liberi, domus; mei, tui, sui; 'b) — děti
liberi; 8 r. svou cum liberis suis; četnou
r. míti multos habere liberos; c) rodiči,
děti i čeleď familha, domestici; člen r.
homo de alcs stirpe, v pl. domus; d) —
rod, v. „rod“ b).

rodinný, domesticus, gentilicius ; r. záležitost
res domestica; r. místo, v. „rodiště“ ; —
osobní privatus.

a) — k roku náležející: r. Čas anni
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rodiště, locus in guo guis natus est; urbs
patria.

roditi, partum eděre, (děti) parěre (čtberos);
rozen natus, ortus (ab) algo; rození Por
šané gu? in Perside nati erant; rozený

man Romae natus; tp. (0 zemi, polích
a p.) r. fructus ferre, eděre, efferre, (hoj
ně) funděre; r. něco gigněre, generare
algd; 2) r. se nasci; tp. o plodech rostlin
ných: cresečre, provenire; tu obilí dobře
se rodí frumentum hic laete provenit; ost.
v. „ploditi.“

roditi, ——chtiti a p., zvl. v žánoru: nerod,
neroďte to učiniti not n. nolito, nolite id
Jfacčre; cave id facias; id ne feceris.

rodný, a) == plodný, v. toto; b) — vlastní
germanu8; r, Bestra soror germana n. soror
ex úsdem parentibus nálaj ©) r. město,
r. kraj, v. „prodiště.“

rodokmen, stemma; famila.
rodopis, scientia guae in origine gentium in

gutrenda et exponenda versatur.
rodopisný, aď originem eť propagines gen

tium pertinens,
rodopisec, gut originem el propagines gentium

inguirit et exponit.
rodový, r. znak generts insigne.
roh, a) na hlavě zvířat cornu, tedy i co ná

stroj hudební a p.; na rohy koho vzíti, bráti
petěre algm cornibus; b) zZ kopyto un
gula; ©) — úhel angulus; — cip lacinia.

rohatý, cornutus; dobytek r. pecus cornutum.
rohový, corneus.
rohožka, leg2s,
roj, (včel) examen; tp. r. lidí turba.
rojiti se, (o včelách) examen apum exit; r.

se na koho empetum facěre in algm.
rok, a) -= rokování co!logutum; sermo, r.

ukončiti loguendi finem facěre; r. míti s
kým, v. „rokovati“ ; ost, v. „tokování“ ;
b) — schůzka COngressus, congressto (r.
míti, mívati s kým congressus mn.coetus
(na př. nocturnos) cum algo haběre n. fa
cěre); tudíž — shromážděnílidí v určitý
čas k společnému jednání comilia; con
cio; (vůbec) coetus, conventus; roky držeti
comitia poragěre; c) ——určitý čas, v kte
róm Se co státi má džes (fem.), též dies
praestituta, constituta, dicta, data, prae
Jinila; tempus (dictum n. finitum); r. k
placení pensio; r. k dostavení se před
soudem vaďimontium ; r. sobě vzíti diem
sibi suměre (např. ad deliberandum a
p-); r. položiti, uložiti diem dicěre n. con
stitučre, k rokům státi tn judictum venire;
r. žádati tempus petěre, diem postulare;
na r. státi s kým (a při jeho vésti) cau
sam alcs defenděre; d) — 365 dní annus;
annuum tempus, ann spattum; přastapný
rok annus intercalaris; r. vojenské služby
malitiae tempus; stipendium; před r., mi
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nulý r. anno ante, anno proximo n. su
periore; r. před tím anno ante; budoucí,
příští r. ad annum; do r. intra annuum
tempus, (co lhůta) intra annuam diem;
toho r. €0 anno; po r. anno posť, anno
interjeclo n. exacto, círcumacto; z počátku
r. anno ineunte m. dnitio anni, ku konci
r. anno exeunte n. extremo; r. od r., od
r. do r., (r.) co r. stngulis annis n. gu0
tannis ; nový r. annus iniens; přáti komu
k novému r. novumannum alcu' gratulari,

rokle, locus praeruptus; Z otvor země fau
ces; saltus (zvl. v hustém lese).

rokování, collogutum ; — vyjednávání pacho,
actio; r. o mír, v. „vyjednávání“ ; v r. 86
pustiti conditiones ferre eť audire; ost. v.
násl.

rokovati, a) rozmlouvati s kým o čem
sermones conferre, collogut cum algo de
re alga; b) — jednati, raditi se agěre,
delhberare cum algo algd n. de re alga;
(důvody) disputare, disserčre algd n, de
alga re.

role, -í, ager, arvum, zaseté seges; vůbec =
pozemky fundi.

role, (herce divadelního) partes; persona;
hráti r. nějakou partes alcs agěre n. per
sonam ales gerčre, převzíti suscipěre per
sonam n. partes, provésti partes ales de
fenděre n. tuert; tp. hrál při tom velikou
r. magna tm ea re fuit auctorilas ejus.

rolnictví, agriculltura; agri n. agrorum cul
tus; vanášeti se r. agrum colěre, agrt8 co
lendis operam dare.

rolnička, tinftnnabulum.
rolník, agricola; arator; =—venkovan rusli

cus, colonus.
román, *fabula Romanensis.
roniti, slzy lacrimas effunděre, profunděre;

lacrimare,
rosa, 708; r. padá, v. násl.
rositi, a) neosob : rosí rorať, ros cadit; b)

r. něco ——rosou kropiti črrorare; tp. tvář
slzami r. lacrimare, lacrimas effunděre n,
profunděre.

rosti, v. „průsti.“
rostlina, (vůbec) guidguid mascilur n. pro

venit ex čerra; obyč. slovy arbor, herba,
Jios a p.

rostlinař, * herbarius; herbarum peritus.
rostlinný, gen. herbarum, plantarum a p.
rostlinstvo, guaecungue ita orta sunt € terra,

ut stirpibus suis nilanlur; res eae, guae
gignuntur e terra; arbores et stirpes; ea
guorum stirpes terrč continentur ; též pouze
stirpes.

rošt, orates ferrea.
roští, sarmenta.
rota, a) vůbec zástup lidu čurba, manuse, ca

červa; grex (bez příhany i s příh.); b)
zvl, oddíl vojska cohors, menší oddíl (pě

rovnati.

šího) manipulus, (jizdy) čurma; vůdce roty
decurio; po rotách manipulatim, turma
tm ; ©) — houf darebných lidí colluvies
hominum; homines perditi; r. loupežnická
latrocinium.

rotiti, Koho proti komu concitare algm n.
animum alcs contra algm; r. se, a) vůbec
= snromažďovati se cořre (inter se); b)
r. se proti komu conjurare; consptrare
(in caedem ales, ad res novas); v. též
„bouřiti se,“

rotmistr, ďecurio,
roubení, (okolo studně) pučeal.
rouhač, homo maledicus, proti bohu in deum.
rouhání, maledictio; r. proti bohu čmpia in

deum dicta; impietas; r. se náboženství
sacrtlegium.

rouhati se, komu male dicěre alcut, zvl. bohu
se r. * deum blasphemare, bohům deos
irriděre.

rouhavý, maledicus; impius; adv, imp?e.
roucho, vesťis; vestitus (toto těž tp.); r. řím

ské zvl. čoga; spodní čunica (interior) ; r.
slavnostní vestis forensis, u konsulů a p.
trabea; r. dlouhé velamentum, krásné or
natus.

rounatý, lanosus.
rouno, vellus,
roura, lubus, úzká fistula; — žlab canalis.
rouška, — závoj rica; tp. velum; přikryti

něco r. velare, velo obtenděre algd; pod
r. tajemství svěřiti komu co faciturnitati
ales creděre, algd alcui in aurem dicěre ;
je-li „r.“ zástěra, záminka, v. tato.

rov, == hrob sepulerum, = mohyla tumulus.
roven, v. „rovný.“
roveň, a) =- rovina, v.toto; b) zvl. ve rče

ních «) sobě r., r. býti komu a p., v.
„rovný“ c); $9)na roveň postaviti n. za
roveň položiti koho n. co ským n.sčim
algm alcut n. algd alcut rei in aeguo n.
parem poněre, algm cum algo eodem loco
(et numero) haběre, algd alcut rei par fa
cěre; sobě na r. postaviti něco zn aeguum
deducčre (forlunam) 3 y) za roveň, zaro
veň, V. „zaroveň.“

rovnání, opiš slov. násl.
rovnati, a) rovinu dělati aeguare n. exueguare

(locum, aream); b) křivé rovnati corrigěre
algd; ©) rz v pořádek uvésti ordinare,
disponěre algd; tudíž tp.; d) r. koho 8
kým in gratiam concilare (homines), com
poněre (litem, controverstam); e) r. koho
n. co komu, k čemu, a) připodobňovati
comparare, conferre, contenděre, compo
něre algd cum re alga, res inter se; P)
— za stejné, za rovné pokládati exaeguare
algm alcui, eodem numero n. loco haběre
alam n. algd; 2) r. se a) rovným býti
komu aeguare algm, parem esse alcui (v
čem re alga), statečností virtutem ales

——a
-—m



rovník — rozčílení,

aeguare; — podobati se stmilem essealcui;
podobně: to se mi k smrti rovná id mor
ds instar puto; b) — miřiti se s kým
transigěre cum algo, mezi sebou pacisci
inter se; ©)— přirovnávati se komu pa
rem 8e poněre alcui, aeguare se cum algo.

rovník, circulus aeguinocttalis, též c. mert
dianus.

rovno, zrovna, v. „rovný“ a „zrovna.“
rovnoběžný, * parallelus; dva r. trámy duo

tigna paribus intervallis inter se distan
tia; adv. paribus intervallis.

rovnodennost, aeguinoctium.
rovnoprávnost, aeguabilitas juris; aegua con

ditio 3jus aeguabile.
rovnoprávný, gui aeguabili jure est; adv.

aeguabihter.
rovnošť, 4) — rovina, v. toto; b) ——nekři

vosfť, zvl. r.cesty via recta ; c) 7—stejnosťt
aegualitas; zvl. r. v ohledu společenském
a politickém -—rovnoprávnost, v. toto;
r. míry conventenfia partium; modďdus; T.
hlasů sentenliae pares.

rovnováha, a) pův. par n. adeguum pondus;
v r. býti paribus ponderibus examinatum
esse, ponderibus suis librari; b) tp. —
rovnoprávnosť, v. toto; r, států aegua con
dilo rerum publicarum.

rovný, roven, a) ——srovnalý planus; r. kra
jina, v. „rovina“ ; rovno n. rovné dělati,
V. provnati“ ; tp. r. počet par numerus;
b) — nekřivý rectus, directus, ——kolmo
stojící erectus; r. cestou recič (vt) ; zrovna,
v. adv. „rovně“ ; c) -— též platnosti a
moci aegualis; par; (důr.) idem; (r. mě
rou pariter, aegue); 7—podobný semilis ;
sobě rovni pares inler se; r. mezi sebou
aeguabilis; r. býti komu aeguare algm n.
algd, v čem algá re; přísl. rovné k rov
nému se táhne, r. rovného hledá pares
cum paribus facillime congregantur; ne
miti sobě r. v čem alga re parem haběre
neminem ; omnibus antecellčěrealga re; mně
rovní homines met ordinis, eodem loco guo
ego nati; d) — slušný aeguus; na r. pře
stati aegua postulare; r. myslí snášeti
aeguo animo ferre algd; e) — stejný, v.
toto; adv. rovně n. zrovna a) plane; b)
rectá ; recte, direclo; r. se postaviti se
erigěre ; zrovna do obličeje in aďdversum
08; tp. — přímo, beze lsti aperte, sine
fraude (logui); ©)aegue, pariter ;perinde,
eodem modo; aeguabiliter (na př. rozděliti
r. aeguabiliter distribučre); zvl. a) v po
rovnání: rovně tak, rovněž aegue, pariter;
Im ne méně non minus; Z podobně stmi
čer, stmili modo; r. tak draho par pre
to; r.tak přičinlivýmbýti part diltgentia
se praeběre; r. tak starým býti ejusdem |
aotalis esse; aegualem esse alcus n. alcui;
r. tak — jako aegue — ac, perinde — ac
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(atgue); item — uť; non minus guam n.
non secus — atgue n. ac; též slovesem
aeguare: r. tak silným býti jako někdo
aeguare algm corporia virtbus; R) — právě,
přelož pron. ipse avl. při udání časových
jakož i při číslovkách: zrovna 5. srpna
ipsis Nonis Sextilibus; zrovna z pochodu
ex ilinere; Ost. V. „právě.“

rovněž, adv. v. předch.
rozbažiti se, po čem concupiscčre algd.
rozběhnouti se, 4) ——od sebe běžeti dilabi,

digredi, (útěkem) diffugěre; pro zbraň se
r. ad arma discurrěre ; b) 7—dáti se do
běhu tmpetum suměre.

rozbijeti, v. „rozbiti,“
rozbírati, v. rozebrati,“
rozbit, -ek, z komu na moři koráb rozbit

naufragus; 7—rozbití lodí naufragium.
rozbiti, -íjeti, něco a) pův. contunděre, dis

cutěre, (— rozlomiti) frangěre algd; hlavu
r. eliděce caput; bránu poriam ejffringěre;
b) — roztáhnouti, postaviti collocare; tá
bor r. castra poněre, collocare, facěre, stan
tabernaculum statučre; 2) r. se contundi,
frangi; solvi; olodích frangi, ad scopulos
allidi.

rozbití, lodi naufrágtum.
rozbitek, cbyč. pl. rozbitky fragmenta,
rozbojník, atd. v. „loupežník“ atd.
rozbor, explicatio, expositio.
rozboření, eversio, excidium; obyč. se opíše

slov. násl.
rozbořiti, -ourati, vůbec ——zničiti (na př.

město, domy, sochu) evertěre, delére; ex
ciděre; zvl. r. zeď a p. disjicěre, dům de
stručre, demoliri, diručre, město diručre,
přístav, pevnost disturbare, most rescin
děre; imlerrumpěre, interacinděre; r. se
collabi; (důr.) conctděre, corruěre; IZ roz
padnouti se ďiladi.

rozbouřiti, něco mověre, agitare algd; tp. o
mysli, náruživostech ap. excifare, conci
tare; mysl rozbouřená animus perturbatus,
vehementer commotus.

rozbroj, discordia, discidium, dissensto ; ——
nenávist odtum; 7—odboj seditio, motus,
tumultus; — válka dellum; 7 třenice si
multas; v čas pokoje i r. doma belligue,
domi militiaegue; rozbroji válku působiti
bellum turbare; v r. býti s kým stmul
tatem haběre n. stmultates gerére cum algo;
též rčením esť simultas inter alguos,

rozbrojník, concitator.
rozbřesknouti se, lucescěre, dilucescčre.
rozcestí, compitum; r.trojí n, r. na tři cesty

trivium.
rozeuchati, něco lacerare algd; vlasý rozcu

chané crines passi, capillus passus, šat
veslis jiuens.

rozčílení, vůbec animus incitalus; perturba
t00, molus animi; r. Myslí conctiatio animá
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D. mentis; motus animorum ; r. řečníka a
p. concitalio; commotio.

rozčíliti, koho excilare, concitare algm n. ani
mum ales,

rozčtvrtiti, in guatuor partes dividěre algd.
rozdati, -ávati, něco dilargiri, largiri, též

donare algd; ——rozděliti, v. toto.
rozdávání, largitto, donatio.
rozdávač, largitor.
rozdělati, a) == počíti dělati coepisse facčre

algd; im manibus haběre algd; institučre
(věci rozdělané res čnstitutae); zvl. oheň
r. ignem facěre, accenděre; b) = rozmí
cbati miscére, temperare.

rozdělitelný, dividuus; guod diviďdipotest.
rozdělení, dtvisto; partilio ; distributio; de

seriptio (o rozdílu slov těch v. „rozdě
liti“).

rozděliti, něco a) =- na dily rozložiti, vůbec
dividěre, na souměrné díly dispertire, par
tirt, pravidelně deseriběre, pořádně dispo
něre, (aby každý svůj díl obdržel) distri
bučre algd; na dvé, na tré r. in duas,
tres partes dividěre, rok na 12 měsíců
annum in duodecim menses describěre n.
dividěre, zemi na okršky lerram in reg?
ones deseriběre; r. něce stejným díleu
komu n. mezi koho aeguabiliter dispertire
(praedam), algd aegua porlione dispensare
aleu:; b) — rozpojiti dividěre, disjungěre,
separare, diriměre algd; s kým, s čím
a re algá (duši s tělem animuma cor
pore); tudíž tp. 7—nesvorné učiniti dis
cordiam concitare inter aliguos, discordes
redděre alguos; ©) 7— poděliti, r. něco
mezi mnohé, r. koho oč partiri n. disper
lri algd inter . . ., parliri n. dividěre
algd pluribus, mezi sebou inter se diví
děre n. dispertiri; 2) r. se a) — rozlou
čiti se dividt; b) r. se o něco čnter se
dividěre n. dispertiri algd; rozděliti se 8
kým o práva a svobody in parem juri8
tibertatisgue conditionem algm recipěrej r.
se (losem) © provincii provinciam inter
se sortirt.

rozdil,
býti na r. dissiděre, dissentire, mezi se
bou, sobě inter se; discrepare; b) — čím
se věe od věci dělí discrimen; == rozdil
nosť, nestejnosf varietas, dissimilitudo,
diversitas, dijfsrentia ; r. činiti mezi čím
diserimen facěre ales rei, mezi lidmi di
stingučre homines, mezi občany a cizinci
delectum haběre civis et peregrini; činím
r. mezi právem mezinárodním a občan
ským altuďdjus gentium, aliud jus civile
esse volo; žádného r. nedělati omnia pro
miscué haběre, mezi osobami nullum per
sonae disortmen facěre, mezi božskými a
lidskými věcmi divina et humana promis
cua haběre; stim r. ia; jen s tím r. čllo

a) I— nestejnosť mínění dissensio ;

rozčíliti — rozedrati.

tantum disortmine interposito; bez r. sine
dtscrimine, promiscue; všichni bez r. omnes
promisoue; jest r. mezi... aligutd in
terest inter ote.; jest veliký r. mezi . . a

. +, mullum interest inter . et slo . "n. dvojitou otázkou: utrum... .
(mezi ztenčením chvály a opuštěním blaha
něčího ulrum laus imminuatur an salus
deseratur); není (žádného) r. nih?linterest;
není r. u významu něčhilsignificationis in
čerest; jaký jest r. mezi lhářem a křivo
přísežníkem? guid interest inter menda
cem et perjurum? jaký r.! guantum dif
fert! ten r. jest hoc nterest,

rozdílnost, v. „rozdiíl.“
rozdílný, a) — nepodobný děversus, (od čeho

ab algo), dispar (ret ales), dissimihs
(alcs); b) — rozličný, v. toto; adv. di
verse, diversa ratione.

rozdírati, ústa 08 diďducčre.
rozdmychnouti, ovati, pův. oheň ignem Jitu

accenděre; tp. rozdmychovati (rozbroje a
p.) conflare, accenděre, concitare, alěre
(discordiam ete.).

rozdouti, něco inffare algd.
rozdrápati, něco lacerare algd unguibua.
rozdrážditi, koho trritare, conctitare algm.
rozdrobiti, něco comminuěre, conterčre algd;

tp. síly své r. (o jednotlivci) Zndustriam
in plura sludia distrahěre, = seslabiti,
v. toto.

rozdrtiti, něco commtnučre, conterčre algd ;
zvl. — roztlouci discutěre, frangěre, per
fringěre alad.

rozdvojení, discidium, discordia; disšensto;
n. se opíše slovesem násl,

rozdvojiti, něco pův. dividěre, násilim in
děre algd; tp. r. koho dtssoctare homines
nD.animos hominum, discordes redděre ali
guos; rozdvojen (jsa) v mysli dubius (sen
tentiae); 2) r. se (8 kým) onomicilias sus
cipěre (cum algo), vespolek intsr se, též
disstděre inter se.

rozebrati, rozbírati, něco a) 75 na kusy roz
ložiti ďissolvěre, solvěre algd; 7 rostíti
dissecare, secare algd; b) — pobrati au
ferre, adbsuměrealgď; r. si něco (násilně)
diripěre (bona alcs); ©) tp. r. koho ani
mum alcs permověre, mověre, frangěre, ze
sna a p. excilare algm; podobně: r. něco
(= vyložiti) exponěre, explhcare, expla
nare, tilustrare algd; (ponětí a p.) per
partes explicare ; 2) r. se, ze sua a p.
expergisci, expergefieri (též tp. jakoži) excilari.

rozednění, -ívání, lux, dies;
diem, n. opiš slovem násl.

před r. ante

rozedniti, neos. rozednívá se dilucescit; lux
omtur.

rozedrati, (šat) scinděre, diseinděre, Z roz
drápati, v. toto.



rozehnati —

rozehnati, dispellěre, disjicčre (nubes, hostes);
discutěre (nubes); 2) r. se, rukou se r.
brachium tollěre, mečem gladium attollěre,
v běhu čmpelum capěre; kůň rozehnaný
eguus incilatus.

rozehřáti, něco calefacěre, tepefacére algd;
T.se calefiert, calescěre ; — táti lguescčre,
solvi; tp. incendi.

rozejiti, rozcházeti, a) ——od sebe jíti dilabi;
— táti liguesečre, solvi ; tp. rozchází ho to
consiltum mautat, m mrzí ho to mordet n.
pungit eum; rozešlo ho to consilium mu
tavit; in alia voluntate est; b) r. se a)
= od sebe různo jíti disceděre, digredi,
abire; B) — rozdělovati se dividi; řeka
se rozchází na dva dily Jlumen in duas
paries dividilur n. findilur; tp. náhledy
se rozcbázejí sententiae variantur n. in
diversum tenduní; x) — rozšířiti se, (o
pověsti a p.) vulgari, spargi; effundi; 9)
— ztratiti se, (o mračnu a p.) dtspelli,
disjict ; e) rozchází se komu oč... deficit
algm algd; oč se ti ještě rozchází? guid
ultra tendis ?

rozemleti, něco commolčre, obecněji Z roz
drtiti conterčre, comminučre algd.

rozemnouti, v. předch.
rozepiati, rozpíti, a) ——roztáhnouti lenděre,

exlenděre, distenděre algd, plachty r., též
vela facčěre,panděre; 8 rozpiatými plach
tami passis velis; ruce r. panděre, exten
děre manus, brachia; b) něco spiatého
rozundati laxrare, solvěre algd.

rozepře, vůbec certamen, contentio; contro
versiaj právní r. lis; controversia; Z
hádka altercatio, (důr.) rixa, jurgium; —
přetřásání čeho disceptatio ; to oč jest r.
guaestio; guod cadit tn coniroverstam ;
toto jest v r. hoc cadit in controversiam ;
r. rozhodnouti, rozsouditi coníroverstam
diriměra n. sedare, litem componěre; v r.
býti, r. míti s kým certamen n. contro
verstam haběre cum algo, contenděre cum
algo; dissiděre; jestliže to k r. přijde sz
res tn controversiam vocabilur n. adďuce
dur; r. započíti s kým n certamen cum
algo descenděre.

rozepsati, na př. sněm r. (ličeris) indicěre
conventum Ap., V. „sněm“ ; daň r. tributa
indicěre, tmperare; pecunias pro portione
describěre; r. se o čem =- psáti o čem,
v. toto,

rozervati, něco lacerare algd.
rozeschnouti, romas agčre; rozeschlý rimosus.
rozeslati, rozesilati, něco dtmiltěre algd n.

alguos, (liřeras passim in alias urbes);
ctrcummiltěre (legationes in omnes partes).

rozesmáti, koho risum mověre alcui; r. se
risum tollěre.

rozespalý, somno gravis.
rozestaviti, a) 7—sem a tam postaviti sepa
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ratim collocare, (v pořádku) disponěre
algď, vojsko copias diducěre, stráže cu
studias n. staliones disponěre; b) r. se
separatim se collocare, v stejné vzdále
nosti paribus intervállis conststěre. —

rozestříti, něco panděre, extenděre algd, pla
chty vela panděre n. facěre; vela vento
permiltěre; síť r. rele jacěre,

rozetnouti, v. roztiti.
rozetříti, něco conlerčre algd ; — rozmazati,

v. toto.
rozevřiti, 7—odevříti něco apertre, recluděre

algd; r. knihu librum evolvěre, ústa os
diďucěre, dveře januam panděre; r. 86
se aperire, patejiert.

rozevříti, I— rozvařiti se, tp. hněvem r. rá
exardescěre, inflammari.

rozeznání, dislinctio; ost. opiš slov. násl.
rozeznati, -ávati, a) ==rozdíl poznati discer

něre, distingučre, internoscěre, očima ocalis
judicare algd, jedno od drahého res inter
se, pravé od nepravého vera a falsis se
parare, sejungěre, secerněre; b) — rozhod
nouti, rozsouditi, v. tato.

rozháněti, v. „rozehnati.“
rozhazování, (peněz) profusio, dissipatio.
rozhazovati, v. „rozhoditi.“
rozhlásiti, něco vulgare, divulgare algd, (co

by tajno zůstati mělo) efferre algd foras
n. tn vulgus; celebrare (nomen ales) ; po
věsf r. rumorem spargěre n. dispergěre ;
r. se evulgari, divulgari, pervulgari; in
notitiam hominum vemre; emanare (in vul
gus); efflučre et ad aures hominum per
manare; pověsť se rozhlašuje rumor vul
gatur, percrebescit atd.: part. rozhlášený,
v. „vyhlásiti,“

rozhled, a) ——pilný pohled, poznání cogni
tio; b) —zvyhlídka prospectus; odtud jest
krásný r. onde longe lategue prospectus est.

rozhlednouti se, rozhlížeti se, circumspicěre,
oircumspectare ; speculari.

rozhněvati, koho ?rriřare algm, tra algm in
citare, infiammare, irá animum ales exa
cerbare ; iralum facčěreálgm, tram n. sto
machum mověre alcu? ; r. 88drrasci, ojfendi;
irá exardescěre n. inflammart; part. roz
hněván vratus, ira incensus n. inflamma
čus; ojjensus,

rozhodce, arbiter.
rozhodčí, r. soud arbitrium.
rozhoditi, rozházeti, -zovati, něco dispergěre,

dissipare, disjicčre algd; zvl. peníze r.
pecuniam dissipare, profunděre, zboží mer
ces male venděre, abjicčre.

rozhodnouti, rozhodovati, něco, o čem, nad
čím discerněre algd n. de re alga; sta
tučre, constiiučre de re alga; při r. con
troverstam dijudicare, dtsceptare, compo
něre, koho n. mezi kým ?nter aliguos, v.
též „rozsouditi“ a p.; podobně: vítěz

20
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ství r. momentum facčre victoriae, bitvu pu
gnam decerněre; r. bitvou depugnare; meč
n.usÍí r. manu decertandum est, omnia ar
mis agenda sunt; věc mečem r. gladio
cominusgue rem gerčre; r. něco kostkou
revocare ad sorlem algd; otázku r. guue
stionem solvěre; věc není ještě rozhodnut
res adhuc integra est; mohu r, o čem 6jus
ret potestas penes me est, res in mea po
lestate est; štěstí válečné jest rozhodnuto
belli fortuna dijudicata est n. jam decré
tum est; to nic nerozhoduje z/lud nullum
habet momentum; 2) r. se statučre, con
stitučre, decerněre (facěre algd); animum
inducěre (odejíti abire n. uť abeas), o vě
cech manifeslum fieri, patěre; r. se pro
koho půrtes alcs segut; jsem rozhodnut
statui, conslitui, certum n. exploratum mihi
est; často stává part. fut. act.: jsem r.
město dobývati urbem oppugnaturus sum;
nejsem r., co mám čiviti non miht satis
constat, gutd agam.

rozhodnutí, decretum, judicium; r. bitvy dis
orimen certaminis; přišlo k r. dn disert
men ventum est; vše po vlastním r. činiti
omnia ad suum arbitrium referre.

rozhodný, 1) — rozhodnut, -ý, opiš slove
sem „rozhodnouti“ ; -— jistý cerlus; r.
stoupenec něčí studiosisstmus ales; 2) v
úsloví: a) r. bitva, boj universae rei di
micatio ; proelium in guo summa rerum bel
ligua versatur; r. bitvu svésti, r. bitvy se
odvážiti acie n. proelio decerněre, pugna
n. proelo decertare; de summarerum de
certare; boj tam byl r. e0 proelio debel
latum est; b) r. okamžik femporis diseri
men, ipsum rerum diserimen; též pouze
diserimen ; r. krok diserimen, chystati se
k r. kroku aď ďdiserimen acoingi; adv.
certe; r. zamítnouti rejicčre et aspérnari.

rozhodovati, v. „rozhodnouti “
rozhojnění, oriš slov. násl,
rozhojniti, augěre (fortunas).
rozhorlení, (k hněvu), „rozhořčeví,“
rozhorliti, k hněvu, v. „rozhořčiti“; r. ce

animo incitart, irá exardescčre n. incendi.
rozhořčenosť, -ní, tra vehementior, gravis n.

acerba anim? ojfensto; iracundia; (trvalá)
odtum.

rozhořčiti, eracerbare, exasperare algm n.
animum alcs, iram alcs accenděre; T. 86
ira incendi; pert. rozhořčen rd accensus
n. dncensus; iratus.

rozhořeti se, ignem m. flammam concipěre,
ignem comprehenděre.

rozhostiti se (kde), constděre, (trvale) sedem
ac domicilium conslituěre in loco algo.

rozhovor, V. „rozmluva.“
rozhovořiti se, longius progredi, provehi; r.

se o čem ubertus n. pluribus dicěre, dis
putare, ubertus exponěre de re alga.

rozhodnutí — rozklati.

rozhrabati, něco eručre algd.
rozhraditi, něco, v. „otevříti“ a p.
rozhraní, -Z rozcestí compitum, — hranice

confintum, 'fines; zvl.: r. vod divortium
aguarum.

rozhřešení, venia (peccati, peccatorum),
rozcházeti, v. „rozejíti.“
rozchodný, v úsloví: na rozchodné dtisce

dens n. abiens n. guum discederet; hody
na rozchodnou * coena in honorem ales
abeuntis n. ab algo ante discessum in
strucia.

rozinka, acinus passus.
rozjaření, mysli perturbatio, concitatio, motus

an=-mnů..

rozjařiti, excifare, concilare algm n. animum
alcs; = rozhněvati, v. toto.

rozjeti se, 4) ——rozehnati se (koňmo) eguo
incitato impetum capěre; eguum admittěre ;
yozjel se a vrhl se v nepřátele eguo inct
tato hostibus se intudit; b) — růzao jeti,
(koňmo) n dtversas parles vehi, (na voze)
in diversas partes curru abire.

rozjímání, — rozvažování contemplatio, com
mentatio; consideratio, cogitatio, delibera
tio; často slovesem : zde třeba řádného r.
hoc dignum est guod acouratius constde
retur.

rozjímati, něco, o čem, o kom cogitare algd
n. de re alga; perpendere, = pozorovati
inčuert, (na mysli, s sebou) animo agitare
n. volutare algd; in animo suo consid:
rave algd, (připravováním se) medďitari,
commentari, (aby se rozhodl) deliberare,
consultare algd n. de re alga n. guid fa
ctendum sil.

rozjitřiti, v. „rozjařiti.“
rozkasati, discingěre algd
rozkatiti, koho tram alcut mověre, algm trri

lare; rozkacen rd incensus,indignabundus.
rozkaz, Jussum n. častěji jussa (orum), im

perium, (mírněji) praeceptum, mandatum,
(o vrchnosti) edictum; decrelum; na r.,
Z r. Jussu (ales, meo, tuo); bez r. injussu
(ales, meo atd.); často však opisuje se.
slovesem: na r. složili zbraň arma tra
děre jussit factunt; mám r. jubeor (algd
facěre); r. dáti a p., v. „rozkázati“; r.
vykonati, r. oposlechnou'i n. šetřiti, k r.
státi tmperata n. jussa facěre.

rozkázati, rozkazovati, komu co juděre (algm
abire, algd fieri), tmperare alcu? algd n.
uč faciat algd; mírněji praecipěre, man
dare alcut algd, (veřejně) edicěre algd;
rozkázáno mi Jussus sum (abire a p.);
dáti si rozkazovati parére imperio ales n.
alcui; nemá mi co r. nullum ei est in me
imperium; nu'lum imperandi jus habet;
ost. V. „poroučeti.“

rozkládati, v. „rozložiti.“
rozklati, něco diffinděre, finděre, discinděre,



rozkmotřiu — rozmařilost.

scinděre algd; vůbse = probodnouti trans
Jigěre, confoděre algm (gladio).

rozkmotřiti, v. „rozdvojiti.“
rozkopnouti, něco disjicěre algd.
rozkoš, a) bez příhany — nejsyšší stupeň

potěšení delectatio, oblectatio; voluptas;
z vyražení delectamentum; Z radostí de
leiae; k r., pro r. antmi causa, antmi et
voluptatis causa ; r. míti v něčem, pocíititi
z čeho ďelectari re alga, voluptatem ca
pěre n. percipěre ex re a!ga; je:t mi roz
koší něco činiti delectat me facčěre algd ;
r. působiti komu voluplatem parare n.
-ajfferre alcut; b) nejv.ce 8 příbaucu —
příjemnost smyslům Ilabodící voluptas;
libido ; cbyč. pl.: smyslné rozkoše libidi
nes, voluptates corporis; hleděti r., ko
chati se v r. libidinibus servirej v r. 0
plývati omni geněre ibidinum d.fftuěre.

rozkošnický, v. „rozkošný“ b)
rózkošník, homo voluptartus, důr. libidinosus,
rozkošnost, v. „rozkoš.“
rozkošný, a) ——utěšený gui delectationem

habet; dulcis, suavis, amoenu8; r. zahrada,
sady, též horti (orum); r. místo locus
amoenus; r. les nemus; r. krajina regto
amoena; b: — rozmařilý; (0 osobách) lu
guriosus; libidinosus, libidim deďditus, vo
luptarius; (o věcech) delicatus, mollis; r.
život vila libidinosa; adv. suaviler, jucun
de; libidinose.

rozkotání, v. „rozboření.“
rozkotati, v. „rozboř:ii.“
rozkouskovati, comeminučre, discerpěre algd

(též tp. sentenfias); in partes minutas con
ciděre (na. př. orationem).

rozkrojiti, něco secare, ferro dividěre alad;
scinděre, discinděre algd (novaculů;.

«rozkřičeti, něco fama vulgare, sermonibus
divulgare algd, koho infam'am alcui asper
gěre; rozkřičený tnfamis, infamatus,

rozkřiknouti se, clamorem eděre, tollěre.
rozkvásek, fermenlum.
rozkvésti, efflorescčre, florescěre (též tp).
rozkvět, v. „květ “
rozladiti, něco dissonum redděre algd; tp

r. koho molestič n. tristitiá afficěre algm
stomachum mověre aleui; rozladěn male
ajjectus; morosus; tristis, slomachosuas,

rozlámati, v. „rozlomiti,“
rozléhati, -hnouti se, resonare (křivem cla

more); vocem redděre, voct responděre.
rozlehlý, longe lategue patens; patulus.
rozletěti, rozlítnouti se, (na rozličné strany)

in diversas partes avolare; r. se (do výše)
capěre impetum evolandi n.ad evolandum.

rozličnosť, varielas; 7—nestejnost diversitas;
disstmlitudo

rozličný, varius, (na r. mistech, též passtim);
7Z nestejný diversus; disstmilis, důr. (Z
naprosto sobě odporující) contrarius; jsou

JU

o tom r. nábl>dy de hac re dissentiunt
homtnes, discrepat inter scriptores (mezi
spisovateli), variae et disorepanles sunt
sententiae, r. pověsti varis de hac re nar
ralur; adv. varite; diverse, diversa Ta
čione.

rozliti, něvo effunděre, profunděre algd; r.
se effundi, profundi, (o řece) ředundare
super ripas; inundare terram a p.

roziititi, koho ?» furorem impeilěre algm ; r.
se furore inflammars n. incendi,

rozlobiti, v. „rozz!obiti,“
rozlomiti, něco frangčre, confringěre algd;

r. se frangi.
rozlosovati, sortiri algd.
rozloučení, separatio, disjunctio; r. se dis

cessio abitus; 7 rozvedení se, v. toto.
rozloučíti, rozlučiti, něco disjungěre, separare

algd a re alga, koho segregare algm ab
algo; r. se disceděre, abire (ab algo, ex
loco algo) ; Z rozvésti se, (o manželích)
v. toto; se světem se r. vila exceděre, de
vila migrare.

rozlousknouti, ořech nucem (denlibus) fran
gěre.

rozložiti, rozkládati, něco a) — rozebrati dis
solvěre, solvěrealgd; b) — vyložiti (zboží
a p.) exponěre, explicare algd; ©) — ro
zestřiti, v. toto ; tudíž tp. explicare, inter
pretari algd (na př. verba alcs a p.); v
mysli své něco rozkládati, v. „rozjímati“ ;
d) vojsko r. do 3 táborů dispertire copias
trinis castris; do bytů collocare mililes in
hibernis ete ; 2) r. se, (o stromech) dtf
Jfundi, se diffunděre; strom se široko roz
kládá arbor patulis diffunditur ramis; (o
krajině) porrigt n. patěre, pertiněre (da
leko longe, k území Daků ad fines Daco
rum, čtyry míle do délky guatuor millia
passuum in longitudinem); r. se po šírých
místech multum loci occupare; vojsko sa
rozložilo (táborom) exercitus castra posuit
n. habet; exercitus consědit.

rozložitý, (o stromu) patulus.
rozluštiti, něco, pův. v. „rozlousknouti“ ;

r. hádanku, otázku solvěre, dissolvěre,
rozmačknouti, něco contunděre algd.
rozmahati, v. „rozmoci,“
rozmanitosť, varietas.
rozmanitý, multiplex varius; r. barev varius,

tp.

versicolor, discolor ; adv. varte, vario
modo.

rozmar, a) 2Z rozmaření ejffusio; b) — roz
koš, v. toto; ©) ——rozpoložení mysli, v.
„mysl“ c) ku konci. ©

rozmarný, a) =- dobrého rozmaru Ailaris;
— zábavný lepiďus, facelus, jocosus; b)
— špatného rozmaru tristis, difficilis; mo
rosus; adv. hilare, jocose, lepide, facete,
festive; morose,

rozmařilosť, — lenoať ignavia, pigritia; —
20*
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rozkošnost luxuria; luxus, — život roz
mařilý, v. násl.

rozmařilý, — líný ignavus, piger; Z roz
košnický luxuriosus; dissolutus, lascivus;
r. život vita dissolutu ; lascivia ; adv. pigre,
ignave lucuriose, dissolute.

rozmařiti, něco effunděre, profunděre, disst
pare algd, čas tempus perděre.

rozmazanee, homo mollis n. effeminatus.
rozmazanost, mollitia, mollities ; animus mol

hor.
rozmazaný, rozmazlený, mollis, effeminitus ;

adv. mollhter, effeminate.
rozmazati, něco, nač obliněre, perungěre algd

algá re; tp. dítě r. nimi indulgentia cor
rumpěre (filtum); mollire, emolire, effemi
nare algm n. animum ales.

rozmazliti, v. předch.
rozměr, a) -= rozměření dimensto; míti r.

široký, širší late, latius paťěre (o průpo
vědi a p.); b) 7—míra modus, ratio; u
velikém r., v. „míra“; zvl, r. syllab nu
merus.

rozměřiti, -ovati, něco děmeťiri, metiri, de
meliri algd.

rozměsti, -etati, něco disjicěre algd.
rozmilý, dilectisstmus; umice dilectus.
rozmísiti, v. „rozděliti“ b); n, slovo násl.
rozmíška, discidium, contentio; discordia (ne

svornost); rozmíšky v obci turbae, Činiti
perturbare rempublicam, začínati r, certa
mina serěre.

rozmlouvati, v. prozmluviti.“
rozmluva, nahodilá sermo, umluvená collo

gutum, vědecká disputatio, (když osoby
mluvící se uvádějí) dialogus; r. s sebou
samým sermo čntimus n. se opíše slovy
secum collogut; r. při stole sermo inter
coenam nalus; r. počala tim sermo hinc
orltus est..

rozmluviti, rozmlouvati, komu co ďěssuaděre
alcui algd, abducčre n. deducčre algm a
re alga; zvl.
sermocinari, collogut, sermonem conferre
cumalgo de realga; confabulari; (učeně)
disputare, disserěre de re alga, (mezi se
bou) čnter se collogui; rozmlouvají o po
litice sermones habentur de re publica.

rozmnožení, auclus, amplificatio; 7— příro
stek incrementum; přídavek adjectio.

rozmnožitel, amplificator.
rozmnožiti, něco augěre, adaugěre, (důr.) cu

mulare, zvětšiti amplificare alad; síly
rozmnožovati wire alčre; r. se augeri,
crescěre,

rozmoci, rozmáhati ge, crescěre, úugeri, O ne
mocech a jiném zlu pervagari, tngraves
cěre, nepozorovaně gliscěre, šířením se
serpěre; o větru tnorebescěre.

rozmočiti, něco dilučre, solvěre algd; r. se
dilu, solvi.

——

rozmlouvati s kým o čem |

rozmařilý — roznésti.

rozmrhati, v. „promrhati.“
rozmrviti, v. „rozdrobiti.“
rozmrzelý, žratus, obiratus; důr. stomachosus;

— zakaboněný tristis.
rozmrzeti, koho molestiam exhiběre, stoma

chum facěre n. mověre alcui, molestiá af
Jicěre algm ; r. se molestič affkci; V. „řoz
hněvati.“

rozmysl, constižum, constderatio; — obezřet
nost caufio; 7—čas na rozmyšlenou, v.
„rozmyšlení“ ;potřebuje to r. res esť con
silii; res cadiť in dehberationem; B r., 8
dobrým r. a) 7—S uvážením consilio, con
sulto; juďdicio, considerate; b) = pozorně
diligenter, allente; c) — obezřetně cauče;
d) — schvalně de tndustria, deditá operá;
e) — zvolna lente; bez r. temere; caeco
impetu.

rozmysliti, -mýšleti, a) r. (si) něco, o čem
perpenděre, antmo agitare n. volutare algd,
considerare algd in animo suo; b) roz
mýšleti se a) -— přemýšleti reputare, con
stderare; B) — váhati dubitare (facěre
algd n. nepřímou otázkou slovci num n.
ne uvedenou, též an, an — non, v. Svob.
104, příd. 4); co se rozmýšlíš? guid du
bitas? nic se„nerozmýšleje n. nerozmýšle
jice, též sine ullaa dubitatione, v. též „roz
pak“ ; ©) r. se -—-na jiném se ustanoviti
mutare sententiam, a sententia sua disce
děre consiltum mutare.

rozmyslný, — kdo rozmýšlí constderatus;gravis;—- opatrnýcautus,circumspectus;
adv. considerate; caute.

rozmýšlení, deliberalio, cogitatlio; constlium ;
na r. vzíti, bráti něco, v. „rozmysliti“ ;
bez (dlouhého) r. nulla interjecia dubita
tione, sine dubttatione, nihal haesitans ;
zvl. r. — Čas na rozmyšlenou, v. násl.

rozmyšlený, zvl. v úsloví: čas n, lhůta na
rozmyšlenou spaťtiumdeliberandi; dáti ko
mu na r. čempus ad deliberandum dare
alcui, vzíti sobě na r. consultandi n. de
lberandi spattum suměre,

rozmýšleti, v. „rozmysliti,“ 3
roznášeč, (zpráv a p.) vulgator (rei alcs),
roznášeti, V. „roznésti.,“
roznemoci se, v. „rozstonati se.“
rozněsti, -nášeti, něco digerčre algd; do kola

circumferre, circumgestare, distribučre (—
rozdávati) alod; jinak: horu r. montem
in planum ducěre, montem coaeguare; tp.
— rozhlásiti 2%vulgus efferre, divulgare,
evulgare algd; r.koho traducčre algm per
ora hominum, differre algm sermontbus ;
r. se vulgars, divulgari, exire et in vulgus
emanare; innolescčěre,percrebescčre ; roz
neslo se, roznesla se pověsť, též fama
est; fama nunciat; když se byla roznesla
nehoda stran smrti S. incommodo de Sa
bint morie perlato.



roznícení — rozprava.

roznicení, pův. incensto; tp. inffammatio n.
ardor animi; mens incitata; r. pro něco
mirum ret ales studium ; ost v. „roznititi.“

roznítiti, -něcovati, a) pův. obeň r. (dmý
cháním) žgnem flatu accenděre; b) tp. —
drážditi, pobádati inffammare, incenděre,
acučre, accenděre algm n. animum alcs
(k čemu aď algd); incenděre (cupiditatem,
tram) ; láskou koho r. amore algm infiam
mare; řeč jeho mne roznitila mirifice mihi
placumt oratio ejus; válku r. bellum susci
ťare, vojíny ardorem militibus injicěre; 2)
r. 86, pův. accendi; tp. incendi, inflam
mari, excandescčre (ira, amore, stuďio);
roznícen býti k čemu miro rei ales amore
fiagrare, mirum tn modum algd admirari,
nadšením r. ďivino sptritu inflatus, divino
spiritu concitatus, impulsus.

rozor, sulcus; r. dělati sulcum ducčre n. tm
priměre.

rozorati, něco exarare algd; -— rolí dělati,
r. novinu proscinděre algd.

rozpáč, v. „rozpačitosť.“
rozpáčiti, -akovati, koho dubžtationem injicěre

alcui, r. koho v čem —=odraditi dissua
děre ne guis faciat algd, avocare algm
a re alga; r. se dubitare; haesilare; v.
„rozpak“ ; r. se nad kým zrasci alcui.

rozpačitosť, -—nejistota dubitatio; (důr.) sol
becitudo, trepidalio; — rozpaky, v. proz
pak“ ; 7—rozmiška, v. toto.

rozpačitý, dubius, incertus, haesttans; r. býti
haesitare, fluctuare, consilii tnopem esse;
adv. dubitanter.

rozpadnouti se, rozpadati se, dilabi, dissolvi;
— rozskočiti se rimas agěre; obec serou
padne respublica nulla erit.

rozpadnutí, runa.
rozpak, pl. -ky, dubitat:o, haesitatio; Z za

raženost, perturbatto ; r. náboženský (z
náb ženství vzešlý) religio; bez r. odpo
věděl non cunctatus n. stne dubitatione
respondiť, to učinil non dubitavit hoc fa
cěre; beze všech r. nulla interposita du
bitatione; sine ulla dubitatione ; nihil hae
sitans, též facile; na rozpaku n. na roz
pacích býti zn angustiis esse, haesitare,
Jfiuctuare, consilii tnopem esse, dubi'are;
nejsem na r. non dubito (s inf.); v r. u
vésti koho antmum alcs perturbare, con
turbare.

rozpakovati, v. „rozpačiti.“
rozpáliti, -ovati, něco calefacčre, 7—roznititi

algd accenděre, tncenděre, -—žhavým uči
niti fervefacěre algd (na př.pix fervefacta,
jacula fervefacta); r. se excandesečre, in
cendt; tp. r. koho accenděre, incenděre,
inflammare algm n. animum alcs, incilare
algm, k černu conciťare, stimulare algm ad
algďd, k hněvu trritare algm, iram alcs
COMUMOVETEj I. SA ERardescčre, incendi, in
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fiammari (ira a p.); incitari; excandes-,
cěre.

rozpamatovati, v. „upamatovati,“
rozpárati, něco scinděre, finděre, (něco seši

tého) dissučre algd.
rozpásati, dtseingěre (tunicam).
rozpečetiti, (list a p.) restgnare (literas), si

gnum delrahčre (rei alcui).
rozplakati, koho lacrimas n. fletum alcui mo

věre, lacrimas aleui ehcčre; ad ftetum algm
adducěre ; r.se flěre n. lacrimare incipěre,
COEpis8e.

rozplašiti, něco, koho ďdisjicěre, dispellěre,
Jfugare algd; dissipáre; dispergěre (hostes
a p.; tp. též pe!lěre curas, dubitationem) ;
r. se disstpari, diffugěre,dilabi; rozehnani
a rozplašeni diversi disstpaligue.

rozplemeniti, -ňovati, něcopropagare, = roz
množiti, v. toto n. „rozšířiti.“

rozplesklý, r. nos nares stmus,
rozplésti, něco solvěre algď.
rozploditi, v. „rozplemeniti.“
rozplynouti, rozplývati, liguescčre; r. se li

guescěre; tp. r. se (rozkošemi a p.) dif
Jiuěre, Z pojiti interire, mori; r. se zá
rmutkem maerore confict; v dýmě se r.
incendio deflagrare n. deleri.

rozpočet,computati; ratio n. rationes.
rozpočísti, n'co computando algd invenire,
rozpojení, dissolutio; obyčejně však opíše se

slov. násl.
rozpojiti, něco solvěre, dissolvěre algd.
rozpoliti, -ůliti, něco biperlire, in duas par

tes dividěre algd; obecněji -— rozraziti
discinděre, finděre algd; dissecare, ferro
dividěre algdď.

rozpoložení, mysli n. ducha, v. „mysl“ c) ku
konci,

rozpoložiti, v. „rozložiti“; zvl. part. rozpo
lož-n (v mysli), v. „mysl“ c) ka konci.

rozpoltiti, v. „rozpoliti.“
rozpomenouti se, -mínati še, a) r. se nač, —

vzpomonouti si reměnisci ales rei n. algd,
recordari ales rei n. algd n. de re alga;
ret alcs memoriam repetěre ; Z pamato
vati meminissealcs ret, algd n. de re algu,
memorem esse alcs ret; 7— mysliti nač
cogitare de re alga; nerozpomenouti se
již nač oblitum esse ret ulcs; b) r. se nad
kým, v. „smilováti se.“

rozpomínání, v. „vzpomínání,“
rozpor, v. „rozepře.“
rozpouštěti, v. „rozpustiti.“
rozpoutati, koho e vinculis extměre algm, vin

culis liberare algm; tp. solvěre algd; žá
dosti r. = uzda popustiti, v. „nzda“ ; roz
poutaný, též důr. ejffrenatus (libido, cupi
ditas).

rozprášiti, v. „rozplašiti“, „rozebnati“, „roz
ptýliti.“

rozprava, -ěti, V. „rozmluva, -ati,“
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rozprchnouti 80, V. „rožu:éci se.“
rozprodati, všechno omnia divenděre, venděre
rozprostříti, -írati, něco exlenděre, tenděre,

panděre algd; o platách též facěre; r. se,
o krajinách palěre, patescčre (široko late,
latius, až k moři usgue ad mare patěre
n. excurrěre), o stromu diffundi, se spar
gěre; měto daleko 89rorprostirající urbs
spatio disjecta.

rozprostraniti, něco ampl:ficare, obecněji au
gére algd; r. se, v. předch.

rozprouditi se, ejffervescěre; vlnobití se roz
proudí aestus se tneitat n. ejffervescit,

rozpřáhnouti, ruce distenděre, extenděre ma
nus; r. 86 (na koho) brachium.tollčre.

rozptýlení, -ování, 7= roztroušení disstpatio ;
k r. přijíti == rozptýlen býti, v. násl.

rozptyliti, -ovati, a) I— rozehnati, rozplašiti,
v tato; r. 8e, V. „rozutéci se“; rozptýlen
dissipatus, disjectus, ——potloukající se
vagus; b) r. stxtek, jmění, V. „promar
niti.“

rozpuditi, v. „rozplašiti.“
rozpuklina, rima ; r. země hiatus terrae.
rozpuknouti ge, ——roztrbnouti se rumpi, di

rumpi; zvl. o pržně rimam agěre, findi,
o zemi dehiscěre; disceděre, patefieri.

rozpustilosť, licentia, lascivia; petulantia,
míraěji čnéemperantia; r. s přepychem spo
jená luwuria.

rozpustilý, a) o osobách dissolutus; lascivus,
petulans ; = nemírný tntemperans; — boz
uzdný ejffrenatus ; b) o věcech tmmodera
tus; lascivus, eff:enatus (vila a p.); r. ra
dosť laetitia exsultans, ejffusa; adv. petu
lanter, lascive.

rozpustiti, rozpouštěti, a) 7— různo pustiti
dimittěre, wa př. senatum, conciltum, mi
lites a p.; vězně r. e vinculis emittěre ali
guos; b) — povoliti panděre algd; plaebty
r. vela panděre n. facčěre; ©) vodou, o
hném něco r. solvěre, liguefacčre, (0 ko
vecb) ffare algd; %2)r. 89 liguescěré n.
l'auefieri, solvi; led 83 rozpouští glacies
sotvitur, dilabitur.

rozpuštění, ojska a p., opiš slov. předch.;
léž missto, dim188t0,

rozraziti něco, pův. ďdiscutěre,diffinděre algd;
v. prozbiti“; dveře r. portam effringěre ;
tp. šik nepřátelský r. median aciem ho 
stium disjicére n. per mediam hostium
actem perrumpěre; rozráží mne zima aestu
febrigue lení r.

rozryti, něco eručre algd; zvl. tp. zármutek
roerývá srdce aegritudo exest animum.

rozřaditi, něco distribučre algd.
rozřediti, něco dtlučre algd
rozřešení, opiš slov. násl,
rozřešiti, otázku, hádanku atd. guaestionem,

aenigma solvěre n. explicare; guaestionem
persolvěre n. ad exitum adducěre.

rozprchnouti se — rozšalnosť.

rozfíznouti, něco secare, ferro dividěre, dis
cinděre algd.

rozsaditi, něco dtsponěre, — přesaditi trans
poněre, transferre algd (in locum); r. 8e
disjunctis locis considěre.

rozsáhlost, ambitus; (veliká r.) amplitudo,
(ma!á) exiguifas.

rozsáhlý, late patens; rozšířen
lategue) diffusus ; pervulgatus; Z značný
magnus, amplus; r. vědomosti docirina
mu'tiplex, varia; muž r. vědomosti vir
doctrina abundans, omni doctrina erudi
tas; r. známosti notitia cum multis con
tracta; r. panství čmperium late patens;
r. obchod mercatura ampla; r. pojem
noho late patens.

rozsápati, něeo dilacerar?, lacerare, dilani
are, laniare algd; r. se — velmi se roz
hněvati tra excandescěre, na koho furenter
drasci alcut; rozsápaný saevus, furore in
census.

rozsedlina, v. „rozpuklina.“
rozsednouti se, pův. ďtsjunctis locis considěre;

== rozpuknouti, v. toto; též diďůci (vše
chny spáry Be rozsedají Junctura omnis
diducitur); rozsedlá loď navigium dehis
cens.

rozsekati, -nouti, (na dva díly) ferro dívi
děre, diseinděre, secare algd, (na více ——
zabiti) conciděre; discerpěre, dilamare
(corpus ales).

rozsíti, něco serčre, seminare (frumentum);
ip. disseminare, spargěre algd; sváry r.
discordias serěre. '

rozskočiti se, v. „rozpuknouti.“
rozsocha, furca.
rozsochatý, furcae similis; adv. furcae instar.
rozsouditi, rozsuzovati, (mezi stranama) udi

ctum facěre, sententiam ferre; jus dicěre,
redděre; koho n. něčí rozepři r. ličem,
controversiam d:judicare, disceptare, též
diriměre, litem componěre inter aliguos (or
ftam*; ob) IZ rozezučti, v. toto,

rozstaviti, V. „rozostav.ti.“
rozstonati se n morbum čnciděre n. conjici,

morbo tentari n. corripi n. tmplicari; mor
bum contrahěre; velmi se r. gravi morbo
ajjsctum esse.

rozstoupiti se, pův. disceděré; ——rozpuknouti
8c, v. toto n. „rossednouti se.“

rozstřihnouti, něco forfice discinděre algd.
rozstup, discessus ; 7Z mezera, v. toto.
rozsudek, judicium, sententia, smírčí r. arbt

trium; r. vynésti, učiniti Judicium facěre,
sententiam ferre, judicare,

rozsudí, arbiter.
rozsvítiti, (svíčku 4 p.) accenděre (candelam

ete.)
rozšypati, něco disstpare, dispergěre algd;

r. se dilabi, dissolvi.
rozšafnosť, v. „opatrnost“, „šlechetnost“ a p.

y (longe



rozšafný — rozuměti.

rozšafný, v. „opatrný“, „šlechetný“ a p.
rozšíření, -ování, exfensio; r. hranie propa

gaho finum (imperit); Z u-*'šení ampli
ficatio, Z vzrůst incrementum.

rozšířený, v. ná-l.
rozšířiti, -ováti, něco a) pův. dilatare, (litím)

dijfunděre, — uvětšiti augěre, implificare
algd; tábor, panství r. dilatare, promověre
castra, tmperium, Šik aciem n. :ordines
explicare, město urbem amplificare, au
gére, svoje panství až k moři ?mpertum
usgue ad mare proferre; r. hranice pro
pagare n. proferre jines tmperiůi n. tmpe
rium; světlo, krev diffunděre lumen, san
sguinem (per venas in omne corpus); b)
tp. amphficare, augěre; 7—rozplementti
disseminare ; pověsť r. rumorem spargěre
n. dispergěre; příčiny nemoci, řeč r. cau
sas morbi, sermonem disseminare, své vě
domosti adďiscěre algd; nábožea ké ob
řady ve Frygii r. Phrivgiam religiombus
implere; mezi lidem něco r. vulgare, di
vulgare, in vulgus ejfferrealgd, sváry mezi
občany discordias civiles serčre, zvl. part.
rozšířen, -ý, v. „rozsáhlý“ ; 2) r. se au
geri, se dilatare, patescěre (campu); o
nemoci a p. manare, pervagari; serpěré,
— rozplemenili se disseminari, late ser
pěre, luxuriari; pověsť se rozšiřuje rumor
vulgatur, in vulgus emanat; fama exit;
mrav ten dále se rozšiřoval Řaec consué
tudo lalius manare coepit; jed v žilách
se rozšířil venenum in venas pervasit, ná
hled opěnto per animos hominum pervasit;
světlo po celém nebi se rozšiřuje lux toto
coelo diffunditur.

rozškrabati, něco (nehtem) (unguibus) lace
rare algdď.

rozštěpiti, něcodiffinděre, finděre algd.
rozšlápnouti, něco ejfringěre, obterěre alagd

(pedibus), calce frangěre algd.
roztáhnouti, -ovati, něco distrahčre, tenděre,

(do délky in longitudinem), extenděre, (na
kříž koho in crucem algm), distenděre
algd; r. plachty vela facére, panděre, sit
rete jacěre, ruce manus panděre, brachia
extenděre, Šik aciem distenděre, explirare,
dilatare; r. se extendi, zvl. (o osobách)
brachia et crura porrigěre, na Zem 88 r.
abjicěre se (tn herba do trávy); tp. rozta
hovati se (pyšně, nadutě) jactare, osten
tare (8 čím algd).

roztáti, liguescére, (o sněbu a p.) solvi.
roztéci (se), dijjtuěre (in plures partes), di

labi ; Z roziáti, v. předch,roztepati, v. „roztlouci,“
roztíti, v.. „rozseknouti.“
roztlouci, discutěre, contunděre, zlomiti

frangěre algd; dveře r. fores effringěre,
frangěre; r. se frangů, contundi,

roztomilý, v. „rozmilý.“

———
————

d11

roztopiti, (pec) calefacčre algdď.
roztoužiti se, po kom desidertun ales ne

capit.
roztrhání, laceratto; laniatus.
roztrhnouti, -ati, něco discinděre, scinděre,

divellěre algd, discerpěre, bantare algm n
algd (manibus) ; roztržená plachta sctssum
velum; © živých bytost ch lacerare, dila
cerare algm; roztrhaný laceratus, o šatech
pannosus; tp přátelství a p. r. amacitium
discinděre, rumpěre, divellěre; obec jest
(válkami) roziržena respublica dilacerata
est; r. se rumpi, dirumpi.

roztrousiti, něco dtspergěre, spargěre, dissi
pare algd; tp. — rozhlásiti divulgare
sermombus n. in vůlgus ejferre algd; v.
„rozšiřiti.“

roztržení, scissura ; tp. v. „roztržka.“
roztržitosť, animus aliems rebus districtus n.

distentus; animus aliud agens; Z nesvor
nosť, v. t.to.

roztržitý, — nepozorný non alt:ntus, ahud
agens; r. býti altud agěre, non attenděre;
— mnobou prácí zanešený distenlus, di
strictus negolits ; Z nesvorný, v. toto.

roztržka, discidtum ; discordia, dišsensto ; —
zbouření sediti

roztříditi, něco (in classes) describěre, gene
ratim distribuěre a'gd.

roztřískati, v. „roztlouci.“
rozum, a) ZZ rozumění čntelligentia, pruden

tia; b) — mínění sententta, judicium, opi
mio; ©) = co seslovem atd. rozuměti má,
smysl senten/ia, vi ; notioj v ten r. m!u
viti in eam sententiam,'též hoc n, tali modo,
hune in modum logui, dicěre; na r. dáti
komu co aleui algd significare, krátký r.
listu toho býl liferae 14 hanc fere senten
tiam scriptae erant, hauecfere continebant ;
ost. v. „význam“ ; d) = mohutnost duše
rozuměti ntelligendi vis; intelligentia ;
mens, ratia; dobrý, zdravý r. sana mens,
recta ratio; bystrý r. acumen ingenii; 8
r, V.„rozamný“ adv.; obyčejný v. sprostý
r. intelligentia communis; r. míti sapěre;
sanum n. menlis compolem esse, nemíti n.
při rozumu nebýti nehil sapěre, mente cap
lum esse, tisanire, amenťem esse; K r. při
jíti ad sanitatem reverti, sapěre coepisse,
T. pozbyti exire e polestate menlis, mente
cap? n. alienari; ©) na r. dáti komu co
sigmficare aleui algd.

rozuměti, a) r. komu ZZ pojíti, poznati čnčel
ligěre álgm n. algd n. guild velit algs; in
teliigěre orationem ales n. inielligěre guid
dicať algs; ——zaslechnou'i, uslyšeti erau
dire, accipěre, auribus percipěre algd;
málo, úplně r. Čewu parum n. minus, pe
mlus intelligěre algd ; pokud já tomu roz
umím guanlum ego video u. tntelligo; b)
—=to si mysliti, co při slovích myšleno
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býti má zntelligěre, perspicěre, (mente)
comprehenděre n. amvplecli, percipěre, vi
děre algd ; dobře nerozuměti čemu male
n. non recte inteligěre n. interpretart algd;
spisovateli r, soriptorem intelligěre, serip
toris cogitationem assegui; ©) ——znáti něco
scire, intelligěre, nosse, didicisse algd, pe
ritum esserei alcs; r. latinsky ltnguam La
tinam intelhgěre, Latinas hteras didictsse,
Latinae linguae periltum esse, Latine scire;
právům roznmějící Juris sciens n. prudens;
d) Z mniti, souditi pulare; intelligěre,
sentire; ——vykládati interpretari, expli
care (algd); z toho můžeš r. ex guo ef
Jfict cogigue potest; něco (pod) něčím r.
intelligěre s dvojím akk. (guid intelligiť
honestum ?) ; eo pod rozkoší rozumím, na
hlížíte guam dicam voluptatem, jam vide
His; rozumím při tom toto hts verbis tilud
sigmificare n. dici pulo, haec verba ilaj
exphoůbo, ul . « +3 his verbis eum sensum
subjicio n. subesse puto, uť significent .
jak tomu mám r.? guid hoc sibi nudí?
guorsum hoc pertinet? něčemutak r. algd
in eam partem acetpěre; zvl.: na něco, 0
něčem r. něco referre algd ad rem algm ;
2) r. se a) rozumí se (bez toho), to Se r.,
samo sebour. Se ontelligilur (per n. ex
se); mamifestum est, apparet, (ironicky)
scilicet, videlicet; b) r. se Čemu, nač, v.
„rozuměti“ ©e); c) r. si 8 kým consentire
cum algo; res inter nos convenit,

rozumnosť, a) 7—rozum, v. „rozum“ d); b)
— moudrost sapientia, prudentia; též
ratio.

rozumný, 4) 7- rozum mající ratiohe prae
ditus, particeps rationis; b) ——moudrý
sapiens, prudens; sanus; též o věcech ra
ltoni convemiens Dn.consentaneus ; r. my
šlenka ratio, consiltum; r. léta matura
aelas; adv. raltone; sapienter, prudenter,
sanej ralioni convemenler; 7Ž mírně leni
ler; r. mysliti sapěre,

rozumování, raliocinatio ; argumentatio.
rozumovati, rafiocinari; argumentari.
rozutěci,-ikati se, discurrěre, diffugěre; dů

laba.
rozvaditi se, 8 kým v. „povaditi.“
rozvaha, consideratio; deliberatio; ratio, con

silium; Br. consilio et ratione; prudenter;
člověk bez r. homo inconsideratus; bez r.
jednati temere, inconsulte, inconsiderate a
gěre; na r. býti constlit tnopem esse, hae
stare.

rozvalina, obyč. pl. rozvaliny parietinae, re
liguioe; muri dirutt n. moenia diruta.

rozvaliti, něco (hrad a p.) disjicěre (arcem,
moenta), diručre (domos, urbem); vůbec
everičre, delére, exctděre; r. se a) — roz
bořiti se corručre, collabi; b) — položiti
Be sterněre 86, sterni.

rozumnosť — rozvlažiti.

rozvázati, laxare; solvěre, dissolvěre, resol
věre (vinculum, nodum); tp. jazyk r. li
bere logut.

| rozvážení, (z přemýšlení) deliberatio, cogt
čatio, consiltum ; s bedlivým r. omnibus
rebus circumspectis, bene ponderatis ; ost.
v. „rozvaha“, a slov. násl.

rozvážiti (si), něco deliberare, perpenděre,
ponderare; examinare, considerare, repu
tare algd, (při sobě, u sebe) rem animo
volvěre n. volutare, cum animo reputare ;
náležitě r. diligenter perpenděre algd.

rozvážlivosť, providentia, prudentia; consium.
rozvážlivý, prudens, gravis; caulus; adv.

prudenter, consulto, caute.
rozvedení, (manželské) dtvortium,
rozveselení, hilaritas, k svému r. animi causa;

ost. v. násl,
rozveseliti, koho hilarare, exhlarare, laetitič,

afficěre algm; r. se hilarem se fácěre;
frontem exphcare.

rozvésti, něco dirtměre, separare, sejungčre
algd, algm; zvl. o manželích: rozvésti se
s mužem disceděre a marito, divortium
facčré cum maričo, se ženou nunctum re
mltěre uxori, divortium facčre cum urxore;
repudiare uxorem.

rozvětviti se, (-—rozšiřovati) se dijřunděre,
se spargěre (o stromu).

rozviklati, něco labefacčre algd; rozviklaný
vacillans; r. se labefieri; rozviklal se v
předsevzetí Jluctuat, conciltum ejua labat.

rozvin, v. „vývin.“
rozvinouti, v. „rozviti.“
rozvírati, v. „rozevříti.“
rozviti, -nouti, -víjeti, něco pův. explicare,

evolvěrealgd; tp. explicare, aperire; zvl.
r. činnost (zvláštní a p.) uťi industriá
(singulart); 2) r. se, pův. explicari; —
ukázati se apertre se; planum n. manife
stum fieri; o bylinách germinare, proger
minare; stromoví se rozvíjí gemmae pro
veniunt; o květu efflorescěre; florescěre.

rozvláčiti, v. „rozvleci.“
rozvláčitosť, (řeči) ambages.
rozvláčitý, o řeči a) ——zdlouhavý čardus,

lentus, segnis; b) 7m mnoho mluvící, (bez
příhany) copiosus, (s příhanou) longus,
verbosus, latus; o spisovateli n. řečníkovi
longus, multus (v čem in alga re); r. způ
sob psaní seribendi genus languidum; adv.
copiose; multis verbis, laltus, ubertus ; mluví
r. o tom mullus n. longus est in ea Te.

rozvláčnosť, a) -= váhavosť, v. toto; b) —
rozvláčitosť, v. toto.

rozvláčný, a) ——váhavý, v. toto; b) ——roz
vláčitý, v. toto,

rozvlažiti, něco madefacěre algd; tp. v. „0b
měkčiti“ ; r. se maďescčre,



rozyléci — ruka.

rozvléci, -áčiti, něco pův. — roztáhati auferre,
avertěre alad; tp. řeč r., a) — zdlouha,
rozvláčitě mluviti čarde, lente logut; b)
— obšírně mlaviti mulhis verbis n. latius
logui, mullum n. longum esse in re alga.

rozvod, v. „rozvedení.“
rozvodeň, v. „povodeň.“
rozvodnění, v. „povodeň.“
rozvodniti, něco (řeku) aguam Jlumimis au

gěre; r. se crescčre, acerescěre, důr. super
ripas ejjundi, extra ripas defiučre.

rozvrci, rozvrhnouti, něco a) — rozhoditi dis
jicěre alad; b) — rozděliti dividěre, di
stribučre, digerěre, disponěre algd; c) —
rozpočítati compulare algd.

rozvrh, rozvržení, dtvisto, důstrobulto, důspo
sitio ; Z rozpočet computatio; pečlivé u
spořádání a r. látky rerum exponendarum
ac digerendarum dihgentia.

rozvztekliti, koho ťn furorem tmpellěre algm ;
T. 86 furore incendi n. infiammarij roz
vzteklený furibundus.

rozzlobiti, koho zralum facěre algm; tram n.
stomachum mověre alcui; rozelobený ra
tus, offensus; r. 8e trasci, ojfendi.

rozžehnati se, s kým Jubeo algm salvěre n.
valěre; abire, disceděre; 8 světem Se r.
e vita disceděre.

rozžíti, rozžehnouti, V. „rozavítiti.“
rožeň, veru.
rty, v. „ret.“
rtuť, argentum vivum.
rub, pl. ruby, — nehladká strana pars a

versa; tudíž: na r. obrátiti znvertěre, tp.
= zmásti perturbare, miscěre, confunděre
algd; všechno na r., z rub v líc obraceti
omnia miscěre eť turbare, summa Vma mis
cěre,

rubáš, * vestis funebris.
rubati, v. „sekati,“
ručej, (horní r.) torrens,
ručiti, za koho praestare algm (za sebe se),

sponděre, fidem interponěre, a zvl. v pe
něžitých závazcích interceděre, praedem
esse pro algo; r. za něco praestare algd,
tež de re alga (za násilí a vč), též s násl,
akk, a inf.; cavěre de re alga; fidem su
am obligare 8 akk. a inf. (za to, že. .).

ruční, r. práce opera.ruěnice, * sclopetum ;
telum, misstile,

ručník, mančele,
ruda, metallum; 7— rez na rostlinách, v.

„rez.“
rudokop, * homo 6mmetallis occupatus.
rudovlasý, rufus; capillo rufo n. rutilo.
rudý, ruber; zvlášť o vlasech ru/us, rutilus.
ruch, moltus; důr. commotio.
ruka, 1) původně: manus; rukou ukazovati

manu n. nutu significare algd; dtgitis in
nučre; na rukou nositi (dítě puerum) in

ve smyslu Římském
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mantbus gestare, tp. = velmi sobě vážiti
in manibus haběre, fověre, in diliciis ha
běre algm ; na race vzíti čn manus acei
pěre; jíti z r. do r. de manu (uť ajunť)
in manum n. per manus tradi; za T. po
jmouti koho ales manum apprehenděre,
za r,vésti koho manu ducčre algm ; 2) tp.
a) r. vzhledem ku práci manus ; mistrov
ská r. summa ars; singulare artificium ;
lidskou r. opevněné místo locus manu (arte,
opere) munmitus; lidskou r. dělaný manu
factus; artificiosus ; r. v klín složiti com
pressis, ut ajuní, manibus seděre; r. k
práci přiložiti, přičiniti aggredi, suscipěre,
institučre algd; mezi r. (v r.) míti (práci)
algd in manmibushaběre; někomu na r.
hleděti, tp. observare n. custoďire algm;
plné r. práce míti multřs occupationibus
distineri; b) ——vzhledem k moci, síle,
vládě munus; vis; potestas; brannou r.
vzíti (město) vi capěre, expugnare (urbem),
přepadnouti koho v? n. armi8 algm inva
děre, oppugnare; r. vložiti n. vztáhnouti
na koho manum injicčre, ajfferre, inferre
alcui, na sebe manus sibi ajferre; mám
T. zavávané, svázané non est integrum
mihi, libere agendi copia miht non est; v
r. něčí býti esse zn manibus, in potestate
ales; stát jest v r. aristokratů respublica
apud optimates est; ©)vzhledem ku jmění,
držení manus; do r. dáti, podati, odvésti
komu co in manus dare, traděre alcui
algd; v r. míti něco possiděre, haběre,
tenére algd; býti před rukama exstare;
ad manum n. prae manibus esse; do r.
dostati něco tn manus meas pervenit algd ;
tudíž úsloví: k r, něčí commoďo ales n.
pouhým dat.: k mé r. meh? ete.; pod r.
jíti komu,v. „poslouchati“; d) vzhledem
ku pomoci, ochraně manus; ruku komu
podati, na r. komu býti opem n. auxilitum
ferre, subventre, succurrčre alcui; k r. míti
koho ad manum haběre algm; auxilio (ope,
operá) alcs adjuvari; r. komu, nad kým
držeti, r. nadržovati komu praesidio esse
alcut, tuěri, juvaré algm ; r. nad čím dr
žeti curam gerčre ret ales, providěre ret
alcus (též uť n. ne fiat algď); r.nadřády
držeti curare, exercére leges ; r. odtáhnouti
od koho deesse alcui; na svou r. (něco
činiti) sučs viribus, suo consilio, (ve válce)
suo Marte; e) ruka, osobně -= člověk:
z dobrých r., z jisté r. to mám id certo
auctore comperi; f) ohledem na poměry
přátelské a p.: dáti, podati r. komu, a)
vůbec dextram porrigěre alcui, sobě dex
tras inter se jungěre; r. dáním slíbiti ko
mu co dextrá data fidem facěře alcui ret
ales; B) — ženiti se urorem ducěre ali
guam, 7—vdáti se nuběre alcůi; x) při
smiření se dextras tnter se jungěre, redire
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in gratiam cum algo; h) v úslovich: «a)
pod ruku, k rukám, od ruky jíti succe
děre; proceděre; bene atgue feliciter eve
mire; B) k ruce, na ruku, po race, při
ruce býti komu aď manum, (a Kde toho
vyžaduje povinnost n. úcta) praesto esse
alcut; adesse; těž adj. paratus, pronplus;
míti něco při ruce praesto, promptum ha
běre algd; +) na ruku dáti komu co sub
jicěre, suaděre alcut algd; d) pod rukou
clam; ch) ruka, ohledem na psaní manus;
vlastní rukou meč (tu, sua) manu serip
tum; i) — strana, ve rčení: pravou r.
komu dáti aď sinistram ales tre.

rukáv, manica; rukávy mající manicatus;
tp. něco z r. vytřásti algd effunděre.

rukavice, asi manica; digitale.
rukojemství, a) vůbec slib Sponstoj T. dáti,

rukojemstvím slíbiti sponsionem facěre,
sponsione, se obstringěre; b) — zaručení
pro stání k souda vadďdimontum; r. dáti
vadimontum facčre; vadem dare; V r. 86
postaviti vadem fiert (ales sistendi); c) v
záležitostech peněžných caulio ; r. dáti za
koho praedem esse pro algo; v. „ručiti“ ;
d) za věc na soudě se nalezajicí saťis
datio; r. dáti satisdare; dáti si složiti r.
satisaceipěre.

rukojeť, v. „rukověť.“
rukojmě, -mí, a) vůbec sponsor; b) pro stání:

k soudu vas; za r. se postaviti vadem se
dare alcut pro algo; vadem fieri (ales si
stendi); r. býti vadem (sponsorem) esse;
r. žádati vadem posečre, na kom vadari
algm; dáti si r. postaviti vades aceipěre
ret alcs; ©) r. za peníze praes; r. býti
praedem ésse, za koho pro algo; r. dáti
za koho praedibus alcut cavěre; d) kdo
svojí osobou zač ručí, zvl. ve válce odsea;
r. dáti, postaviti obstďes dare.

rukopis, liber n. codex (manu) scriptus; codex.
rukověť, a) z— držadlo manubrium, == ucho

nádoby ansa; b) == příruční kniha sum
marium.

rum, rudus; rumem zasypati něco odbručre
alagd; tp. položiti (město a p.) v r. n.ru
mem everiěre algd; v rumy paádnouti rui
nis collabi.

ruměje, agmen egďlremum n. novissimum.
ruměnec, rubor.
ruměněti, rubescčre; stadem erubesečre,
ruměný, ruber,
rusalka, Nais.
rusavý, rutilus.
rusovlasý, flavus; rufus; rutilus.
rusý, v. předch.
růsti, a) pův. crescěre; o mladých lidech

též adolescěre; přestati r. non amplius
crescčre; nechatisi r. promattěre (barbam,
capillum), alěre (barbam, comam); non
resecare (ungues nehty); b) — dařiti se

rukáv — různý.

(o bylinách) gignt, nasci, zvl. provenire;
obilí zde dobře roste frumentum htc laete
provenit; c větším býti cresečré; au
gescěre, augěri; (bez pozvání r.) sucores
cěre; (0 náruživostechý ingravescěre ; voda
roste aguae crescuní; bohatství, moc a p.
roste diviliae, opes erescuní.

rušení, čurbatio, perturbatio (otii pokoje, or
dinis pořádku); bez r. zákonů salvis le
gibus.

rušitel, (pokoje) turbator (oti?); interpellator ;
obecněji homo seditiosus ; — kazitel vto
lator; ruptor (foeďderis); r. přísahy per
Jurus.

rušiti, něco a) -— kaziti corřumpěre; per
děre, — zmásti lurbare, perturbare, — ni
čiti frangěre algd; pořádek r. ordinem
turbare, miscěre; b) ——neplatné činiti
tollěre; abrogare, abolěre (legem a p.);
resoinděre (decrelum, institula ete.) ; sol
věre, dissolvěre (amicitiam, societalem, dis
cipůnam); solvěre, violare (leges, jura a
p-); zz přestoupiti laeděre, vtolare (ami
citiam), smlouvu r. foedus rumpěre, vio
lare, pokoj, mír pacem turbare, diriměre,
(důr.) frangěre, violare; nerušíc zákonův
salvis legibus ; c) — přetrhnouti: mlčení
r. rumpěre stientium,

různění, v. „různice.“
různice, ohledem na smýšlení discordia, na

náhled dissensio, důr. discidtum ; certamen;:
v ohledu polit. turbae, res novae; seditio,
tumultus (vzbouření) ; r. stropiti, činiti,
vůbec discordiam concitare n. serčre, V
polit. ohledu novas res moliri, novis rebus
studěre; mají spolu stálé r. semper inter
se dissident, dissentiunt.

různit, koho mezi sebou dtscordiam conci
tare u. serčre inter alguos; r. se B kým
— různice míti stmultales gerčre n. exer
cére cum algo, (v smýšlení) disstděre, dis
sentire ab n. cum algo, inter se; vůbec
differre, distare ab algo; r. se rozličnými
smysly n. náhledy tn varias sententias di
stralů.

různo, V. „různý.“
různobarevný, vartus; versicolor, discolor,
různorodý, dtverst generis.
různosť, a) 7—nestejnost dtversitas; dissimi

litudo, differentia; r. náhledů dissensio ;
b) == rozmanitost vartelas; c) = různice,
v. toto.

různý, a) sem tam se nalezající disstpa
tus, dispersus; rarus, sparsus; b) — roz
dílný diversus; vartus; na r. strany se
rozejíti in diversa abtre n. disceděre; c)
= nesvorný děscors,disstdens; adv. různě,
různo, a) =- zde onde, buď adj. rarus n.
adv. pásstm; r. se ukazovali rar? appa
vebant; domy r. stojící rara n. disjecta
aedificia; b) 7—sem a tam, se slovesy
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růže — rytířství.

pobyb naznačujícími obyč. předslovcem
dis: r. běžeti discurrěre, dilabi; r. jíti
disceděre; taktéž: r. n, na r. zaměstnán
býti děstringi; ost. v, slovesa s „roz“ —
složená ; c) -—pro sebe, zvlášť separatim,
seorsum; r. od koho procul ab algo; r.
žíti vitam solitariam agěre; d) 8 praep.:
na r. — různo, v. toto; po r. 7 různě,
v. toto.

růže, rosa; z růží, v. „růžový.“
růžobarevný, roseu8.
růžoprstý, roseus.
růžovitý, roseus ; rosae simtlis.
růžový, a) — k růži náležející, gen. rosae

n. rosarum; r. list foltum rosae; r. keř
frulex rosae; rosa; vůně r. odor rosarum,
zabrada rosartium; b) ohledem na barvu
roseus; r. barva color roseus; G) m z růží
dělaný rosaceus; r. věnec corona rosacea.

rváč, homo pugnaď, certaminum avidus.
rvačka, pugna, rixa; strhla se r, res venit

ad manus nD.ad manum atgue ad pu
gnam.

rváti, a) ——trhati vellěre, evellěre (na př.
aleui capillum); r. si vlasy soinděre ca
pillum n. comam; b) r. se s kým ďigla
diart, rixari cum algo; pugnis inter se
contenděre; pořekadlo: když se páni rvou,
poddaní vlasů půjčiti musejí guidguid de
lirant reges, plectuntur Achtvi.

ryba, piscis.
ryhář, piscator; — kdo ryby prodává gui

přsces vendit.
rybaření, piscatus.
rybařiti, piscart.
rybařský, piscatortus ; síť r. rele,
rybařství, piscaťus.

rybí, gen. piscis (r. kost os ptscis); — rybě
podobný piscí similis.

rybička, pisciculus.
rybník, ptscina; (bez ohledu na ryby) lacus;

malý stagnum.
rybnatý, rybný, pisčibus abundana.
rýč, pala.
rydlo, -dělko, caelum; scalprum.
rychlec, -ik, homo pedum pernicilate excel

lens, — rychlý posel nuncius volucer, ci
čus, — kůň hbitý eguus currulis.

rychliti, něco, v. „urychliti.“
rychlo, v. „rychlý.“
rychlonohý, pedibus celer; pernix.
rychlost, celeritas, velocitas ; — čerstvost,

čilosť vigor; jen o živých bytostech per
micitas ; (následkem pobádání) čncitatio;
v r., na rychlosť propere, (důr.) festinan
čer, raplim, často adj. repentinus, tumul
tuarius: vojsko v r. sebrané exercitus tu
multuartus; v největší r. vrátil se do Říma
guantum accelerare potuit, Romam rediit;
list vr. psaný epistola festinationis plena.
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rychlý, celer; citus (obyč. o věcéch); důr.
velox ; čerstvý, čilý alacer, impiger,
acer; jen o živých bytostech pernix; (ná
sledkem popouzení) znostatus; =—prudký
praeceps ; r. krok graďus ctlalus; r. po
chod agmen citatum; rychlými pochody
(o vojsku) magnis itineribus (diurnis noc
turnisgue)3; r. posel nuncius volucer, citus;
poslal do Ríma r. posla nunečum měst
gut Romam guam celerrime vret; adv. ry
chle, na rychlo celeriter, cito; důr. rap
tim; festinanter ; r. na útěk se dáti, (též)
praecipitem fugae se mandare; r. odejíti
citato gradu abire; r. něco učiniti, též
slovesem properare, maturare, na př. r.
přichází maturat ventre, r. nepřítele pro
následuje maturat hostem persegut a p.

ryjec, sculplor.
ryk, řvaní dobytka mugitus; — jek, r.

moře aestus; strepitus; r. lidu čurda, ťu
multus.

rylee, stilus.
rým, asi .extremorum verborum similis sonus,

émitus ejusdem sont; rýmy * versus exÍre
mis verbis stmiliter sonančes,

rýma, gravedo.
rýmovati, z rýmy dělati, v. „rým“; r. se

* jn eundem sonum emire.
rypák, rostrum ; r. slona manus.
rýpal, gui vellicat, carpit (algm); v polit.

ohledu seďiřionis auctor.
rýpání, pův. fossio ; tp. cavillatio; aculet.
rýpati, a) pův. foděre (terram a p.); tp. ==

urážeti koho a p. vellicare, carpěre algm
dictis aculeatis; nepokoje činiti n0vas

a
——

——
res moliri; b) = rýti v. toto; 2) r. se
v čem, tp. scrutari, pertractare algď.

rys, lynx.
rysí, r. oko oculus Lynce:.
ryšavý, subruber, rulilus ; rufus.
rytba, r— dílo polovypuklé caelatura.
rytec, sculptor, polovypuklé řezby shotovu

jicí caelator.
rytectví, caelalura.
rýti, a) pův. foděre, v. „rýpati“; b) r. (do

mědi, na kameni atd.) onežděre algd (na
př. na dřevě tn ligno), sculpěre, caelare
algdď.

rytí, sculptura ; caelatura.
rytina, v. „rytba.“
rytíř, egues; učiniti koho r. ad eguum re

seriběre algm.
rytiřský, a) ——jezdecký eguesler; b) — u

datný fortis; c) — rytíři příslušící egutte
dignus; d) IZ urozený eguesler; r. stav
ordo eguester; eguites; adv. forčiter; egutti
convementer.

rytiřství, a) — stav rytířský ordo egtester ;
eguites; b) ——hodnosť rytířská dignitas
eguestris; c) ——brdinský čin res prae
clare et fortiter gesta. x
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rytiřstvo, egustes.
ryzý, -í, a) — ryšavý, v. toto; b) o kovu

— čistý solidus; r. zlato, též aurum guodď
ex obrussa est; aurum obrussum n. obry
zum; z r. zlafa auro solidus; r. stříbro

w

R.

Řad, a) — řada, v. toto; b) při pití sump
lus convivit.

řád, a) — řada, v. toto; b) — třída ordo;
c) — stav, povolání ordo; locus; dignitas,
grudus; člověk nízkého r. homo infimi
ordinis (generis) ; konšelský ř. ordo sena
torius; tudíž a) řád ——sbor collegium,
ordo, corpus; B) 7—oznak řádu nějakého
* jnsigne ordinis; d) — pořádek ordo;
series; ost. v. „pořádek“ ; ř. vojenský, v.
„šik“ ; posvátný ř. rtlus solemnis ; cerimo
mia; právní Ť. juris norma; e) řád a právo
jus et lex; Ť. udělati, ustanoviti sancire,
sciscěre; tudíž: Ť. a právo zz spůsob vy
hledávání práva svého jus; mimo Č. a
právo, proti ř. a právu contra jus, jednati
legem včolare; po ř. a právu ex%jure; ex
lege, ex legibus ; recte atgue ordine; f) —.
mrav consueltudo řrecepla, institulum, mos;
jest to starobylý Ť. more majorum tradi
tum n. receplum est; dle Ť. more n. more at
gue instituto majorum ; Ť. a obyčej při soudu
juris norma; consuetudojuri8; h) — sprá
va (zemská) instituta et leges; inslituta
reipublicae, forma civitatis, rationes civi
les; podobně: držeti lid v ř. čn officio
continěrepopulum; ch) = spůsob moďus,
ratio; tím ř. haec ralione, hoc modo, ad
hune modum.

řada, a) vůbec serčes; ordo; Ť, vrchů mončes
continui n. perpelui; rovnou Ť. rect, recio
tťiněre; řadou, po ř. ordinatim, ordine,
řadou n. po řadě jíti ordine n. in orbem
dre (ke všem per omnes); jde to řadou
servalur ordo, ordine per omnes ilur ; na
tobě jest nyní ř. nuno tuae sunt partes,
jam tua rea agilur; přijde i na mneř
me guogue eadem fortuna manet; b) Ť.
vojska -— šik, v. toto.

řádek, řádka, versus; tp. několik ř. pauca,
pauca verba ; ani ř. nenapsal ne liřeram
guidem seripsit; ve rčení: tyto ř. (čísti,
psáti a p.), opouští se „ř“; v. Vojáč.
Rak, $ 80, b).

řaditi, něco ex ordine collocare algd; in or
dinem redigěre, dare algd.

řáditi, vůbec moďum exceděre, praeter mo
dum insamre; res turbare et miscére; o
nepříteli též populari; ——dováděti čumul

— řeč.

argenlum purum n. probum; tudíž tp. —
pravý verus; germanus (illi veteres et ger
mani Campant) ; adv. ve rčení: ryze ná
rodní aď populi ales mores ingeniumgue
excogitatus (na př. carmen) a p.

tuari; Ť. v čem n. kom grassari in algm
n. adversus algm.

řádka, v. „řádek,“
řádnosť, v. pořádnosť, pravidelnost, pravost.
řádný, a) ——pořádný, a) o osobách dili

gens; ř. platce bonum nomen; ř. hospodář
attentus ad rem familiarem 3; ř. — bez
úhonný probus (vir); P) o věcech mode
ratus, honestus (vita); b) ——s zákonem
a obyčejným řádem srovnalý Justus (ma
trimontum, funus, proelium, victoria); legi
timus ; rectus, commodus, meritus ; na ř.
místě swo loco, v Ť. Čas suo tempore; ad
tempus; tempore; Ť. opovězení denuníiatio ;
adv. a) dihgenter; accurate; Z po po
řádku ordine, composile; bene; -— mírně
frugaliter, temperanter; b) Juste, legitime;
recte, probe; ——jak se sluší ut par est,
ut decet; saťis3-(ř, vychovati liberaliter
educare; považ Ť. diligenter n. eliam atgue
eliam cogila, repula); -— notně bene, —
velice valde, vehementer, graviter; ř. koho
vyplisniti graviter objurgare algm.

řadový, o vojsku: legionarius; Ť. vojsko co
piae legionariae, milites legionarůi,

řasa, a) ——brvy calium, obyč, pl.; b) =
fald na rouchu sinus.

řasnatý, řásný, stnuosus; též lavus.
řasno, asi limbus; řasnem okrášlen praetex

tus (toga, tunica).
řava, streptlus,
řebř, -ík, scalae; řebříky přitaviti ke zdi

scalas admověre muris.
řebro, v. „žebro.“
Řecko, Graecia.
řecký, graecus, 8 opovržením graeculus; adv.

graece; Ť. uměti graece sctre, ř. mluviti
graecen. lingua graeců logut.

řeč, a) — mohutnosť mlauvitioralio; loguendi
facultas; vox; b) 7—spůsob mluvení v0£;
sermo (urbanus, rusticus, vulgaris, vil108U8,
superbus, lenis a p.); po ř. poznati koho
voce algm noscitare ; lehká Ť. linguae so
lutio; člověk hbité ř. homo facundus ; c)
co výraz myšlenek oratio; ——rozmluvá
sermo; o učených věcech dispučatio; jest
ř. o čem (když se v skutku mluví) oratio
n. (IZ rozmluva) sermo est de re alga,
(— u spisovatele) agilur de re alga; při
chází ř. na něco čnciďiť n, fit mentio rei
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alcs n. de re alga; v ř. vpadnonti, vsko
čiti komu tnterpellare algm loguentem;
to nestojí za ř. hoc non dignum est guod
commemorelur, non tanti est; dáti se v ř.
dare 86in sermonem; tmsermonem ingredi;
přivésti ř. nač tnferre n. injicčre, facěre
mentionem rei alcs; po takové ř. guibus
diclis a p.; potakové ř.ulekli se aď haec
lerrore percusst sunt; d) 7—spůsob psaní
oralio, genus dicendi; sermo; vážná filo
sofická ř. gutetum disputandi genus; e)
ohledem na jakosť a obsah vůbec: holá,
marná ř. verba; mnoho Č. nadělati verba
facčre infinite; co potřeby dlouhé ř. guiď
multa? ř. pochlebná blandae voces; f) —
pověsí rumor; fama, sermo; pl. řeči (lid
ské) rumores; přijíti v ř., do řečí lidských
in ora hominum abtire, in sermonem Romi
num venire; h) — přednáška, ř. řečníka
oratio, (v shromáždění lidu) concto; státní
ř. actio; Ť. u hrobu oralio funebrig; Ť.
míti, ř. činiti orationem haběre; verba fa
cěre, ke komu apuď algm; concionart ;
ch) — jazyk lingua ; též sermo, ohledem
na spisy liťerae; latinskou Ť. znáti literis
lalinis eruditum n. imbutum esse, nemoci
vystáti lileras lalinas odisse; F. řecké u
žívati literis graecis uti; mateřská ř., v.
„mateřský“ ; učitel řečigrammaticus ; prae
ceplor grammaticorum; mrtvá ř. lingua
mortua, živá * lingua viva,

řečený, gut — dicilur, guem — dicunt; jak
výše ř. bylo, svrchu Ť. guem supra nomi
navi, dixi; bylo mi ř. audivi, comperi, ad
aures meas pervenit.

řečiště, alveus.
řečnění, v. „řečnictví.“
řečnický, ohledem na řečníka oratortus n.

gen. oratoris; ohledem na řečnictví rheto
ricus; umění f., v. „řečnictví“ ; adv. ora
čorie, rhelorice,

řečnictví, rhétorica; eloguentia s oddati se ř.
ad dicendum se conferre; v Ť. se cvičiti
declamare, in dicendo se exerečre; sly
nouti ř. dicendo multum valěre; vynikati
v ř. principatum eloguentiae teněre.

řečník, a) ——člověk krasomluvný orator;
dobrý ř., též dicendi artifex; řádným ř.
býti oratorem perfectum n, peřfectum im
dicendo esse; co ř. vystoupiti prodire n.
(když seděl) surgěre ad dicendum, in. ro
slra escenděre, poprvé tnmiliumfacčre di
cendi; b) — kdo za jiného řeč vede, a)
u soudu, == zástupce paťronus; — žalob
ník acior (causae), (co stav) actor causa
rum; býti f., vůbec causas agěre, dicčre,
versari n. esse in foro, causis dicendis
operam dare, býti ř. někoho (v jistém
případu) causam dicěre pro algo, causam
ales dicěre; b) ——mluvčí při vyjednávání
oralor; I— prostředník čnterpres.
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řečniště, vůbec ——vyvýšenina suggestus (s ř.
oznámiti něco pro suggestu pronuniiare
algd); též tribunal co místo vyvýšené,
kdež úředníci, kongulové a p. sedíce je
dnali; zvl. ř. v Říměrostra; na ř. pro
rostri8.

řečniti, dicěre, verba facěre, orationem (con
cionem) haběre, orare, perorare, k vojí
nům apud milites, k lidu coram populo
n. (ohledem na moc rozhodující lidu) a
pud populum dicěre, pro koho pro algo,
proti komu zn algm, proti čemu con/ra
algd.

řečnivý; řečný, bez příhany činguč promptlus,
s příhanou verbosus, loguax.

řečtina, literae graecae.
ředidlo, regula; norma.
ředitel, rector et moderator; ——představený

praefectus; magister.
ředitelkyně,rectrix et moderatrix; magistra.
ředitelství,gubernatio; administratio; — nej

vyšší dozorství summa cura; custodia,
řediti, něco dilučre, liguefacěre algd.
ředkev, raphanus ; radix.
řednouti, dilui, liguefieri; tp. — nečastý býti

afarum esse inventu.
řehole, collegium, corpus; T regula, ordo.
řehot, řeht, řehtání, Atnnilus; tp. — nezbedný

smích cachinnus.
řehtačka, crepundia (orum).
řehotati, řehtati, Atnnire; £. k čemu aď algd

n. alcui ret adhinnire; — chřestiti cré
pare, crepitare; tp. ř.se cachtnnart.

Řek, Graecus; (pl. Řeky Graecia); tp. býti
výborný R.——vynikati v jazyku řeckém
* admirabilem graecae linguae scřentiam
haběre.

řeka, lumen, fluvius; veliká amnis,
řeknouti, v. „říci.“
řemen, lorum; Z pás, na němž meč visí

balteus ; ř. u kopí a praku amentum.
řemeslnický, a) gen. opificts n. opificum, fa

brorum ; b) tp. s příhanou officinam redo
lens; iiliberalis; adv. opificis more et ra
tone; iiliberaliter.

řemeslník, opifex; artifex; pl. často fabri
n. gui in tabernis sunt; guť in arte aligua
sordida versantur.

řemeslo, vůbec artfifictum, ars; co protiva
umění ars sordida ; ohledem práce opera,
ohledem výdělku guaestus; tp. £. z čeho

„dělati ad mercedem et guaestum abducěre
algd.

řepa, rapa.
řeřavý, v. „žeřavyý.“
řešeto, cribrum; skrze ř. prosívati crtbrare,

cribro cerněre algd.
řešiti, solvěre (guaestionem), též explicare.
řetěz, a) vůbec catena; do řetězů vzíti, ř.

svázati, ukovati koho catenis vincire algm,
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calenas alcui injicčre, in vincula algm con
jicěre; b) pro okrasu čorgues; ozdobený
řetězem lorguatus,

řevnitel, aemulator.
řevniti, a) ——horliti po někom aemulart algm,

(virtutes ales); b) ř. k své ženě (— žár
liti) uworem ob alienum amorem suspectam
haběre.

řevnivosť, a) ——horlení aemulatio ; simultas;
b) — žárlivost sollicitudo propter suspec
tum amorem ales.

řevnivý, a) ——horlivý aemulus; b) — žár
livý sollicitus propter alienum amorem;
suspecli amoris stimulis agitatus.

řez, a) ——říznotí sectio; tudíž tp.: řízem
stalim, tllico, extemplo; (řez) do řízu, adj.
praeceps; těž celeriter, guam celerrime ;
b) — vrub znežsio; Ť. udělati inciděre;s c)
——místo, kde říznuto bylo * čncisura; d)
Z ostrosť nože acies,

řezák, — zabiják culter lanii.
řezanec, v. „kleštěnee,“
řezanka, * stramentum concisum.
řezání, seciio, ost. v. sloveso.
řezati, říznouti, 1) -— ostrým býti acutum

esse; 2) ř. koho, něco a) pův. secare algm,
algd, na kusy ďissecare; vinici, kmen
vinný ř. viťem putare n. amputare; b)
— zabíjeti caeděre, jugulare (boves), co
oběť mactare; 6) — řezbovati exsculpěre
algd (ex ligno); caelare; 2) říznouti se
culíro se vulnerare, řezati se, zvl. o zu
bech — klaobati se * dentire.

řezba, a) -— obřezávání révoví viničného
amputatio, putatio; b) — řezání z dřeva
obrazů a p. sculptura; ř. vypuklá n. po
vypuklá opus caelatum; caelatura; Ť. dě
lati exsculpěre algď (ex ligno); caelare.

řezbář,fictor, statuarum arlifex ; sculptor.
řezbářství, ars signa fabricandi; ars fin

gendi.
řeznický, laniarius n. gen, lanii.
řezník, lantus.
řezný, řízný, ř. zima gelu acutum; ř. vítr

ventus perfrigidus,
řícení, v. „řítiti.“
říci, říkati, a) vůbec dicčre (algď n. akk. s

inf. n. nepřímou otázkou), hlasitě a ve
řejně profiteri, eďdicěre,pronunciare; ani
slova neříci nullam vocem emiltěre; plane
tacěre; mini dicěre (ad haec k tomu),
dále n. více verbum non adděre; uvl. a)
řka ingut!, v. Svob. SL. $. 171, 1; (klade
se vždy před jmenem toho, jehož slova
přivádějí se); 8) já bych řekl (— myslil)
pulo, pulem; 7) já řku tnguam, řečí pří
mou: já-ř, že v Římě bydlí Romae, in
guam, habitat; ©) říkávají, říká n. říkává
se est in proverbio ; proverbů loco est;
jak říkáme, jak se říká a p. ut ajunt n.
dicuni, (o přísloví) ut est in proverbio;

řevnitel —řídký. i

co ještě £.? guid multa? ne multa! ne
plura ! e) dáti si říci audire, — uposlech
nouti parčre monenti, ceděre n. obtempe
rare praeceptis ales; ©)jak jsem řekl u/
jam dixvi, ut supra dictum est; 1) říkají
dicunt, ajůnt (že jest bohat eum divitem
esse) n. pass. 28 dicilur ďives esse; ©)
jako řka, tak říkaje n. říkajíc uč tla di
cam, ut hoc verbo ular; když obce říkajíc
nebylo guum res publica nulla esset om
nino ; «) neřka, neřku, nerci non dico n.
dicam ; non modo; je-li pojem, u kterého
úsloví to stojí, důraznější, stává nedum:
člověk ujde sotva v domech zimě, neřku
aby na moři to možná bylo vix dn tectis
frigus. vitatur, nedum in mart sit facile;
x) co k tomu říkáš gutd tibi de hoc vi
detur? guid ea de re senlis? guid censes?
A) po někom říkati repetěre, guae alius
dixit; b) ——jmenovati: říkají mně, „říká
se mně Kajus Cajus vocor, appellor; no
men Cajo n. Cajus mih? est; c) 8 poboč
ným významem nařizování a p. dicčre
(aby uť, aby ne — ne); praecipěre, im
perare alcui algd (též uť n. ne) ; juběre
algm facčre algd n. algd fieri; Ť. aby se
něco nestalo vetare (algd fieri, algm abi
re); 7Z napomínati moněre; d) = nazna
čiti: co tím chceš říci guae tua est mens?

říčeti, o hovězím dobytku, též tp. o moři a
p. mugire; o lvu, oslu ruděre, o Ivu ru
gtre.

říčíce, v. „řešeto.“
říčka, ammculus.
říčný, a) ——z řeky Jluvtalis; ř. voda flumén

vivum; b) — rozplývající se, zvl. v úsloví:
býti ř. (od horka) mulťo sudore manare.

říditi, a) 7- spravovati regěre, admintstare
(rempublicam, mundum), gubernare, curare
algd; pracesse (provinciae, judicio); Ť.
koně jlectěre n. regěre eguos, též vůz cur
rum; F. loď navem regěre, moderart, kam
curaum tenděre n. dirigěre algo; b) = ko
nati gerčre, agěre; 2) ř. se kým, čím, po
dle čeho n. koho odbtemperare n. obsegut
alcui n. voluntati alcs, accommodare n.
fingěre se ad voluntatem alcs; conformare
se ad algd, segut algm n. mores ales; —
příklad si vzíti z koho suměrě sibi exem
plum ex algo; uti algo exemplo; imitari
algm ; Ť. se radou něčí. ul? consilio ales;
ř. se okolnostmi n. dle poměrů čemport
n. temporibus servire, ceděre tempori, dle
mravů porských stuďiis Persurum inser
vire, vlastními zákony suis legibus uli.

řidkosť,raritas.
řídký, a) 7- nehustý rarus, o tekutinách l

guidus; dilutus; b) Z nemnohý rarus;
v pl.: řídcí, kteří pauci; adv. a) řídce,
rare; b) řídce, řídko, zřídka, po řídku,
k označení času, též: ř. kdy raro; velmi



říhati

ř. pěrraro, rarisstmé; to se ř. nachází hoc
rarum est inventu; z f. kdo pauci.

řihati, ruclare.
říjen, mensis October.
říkadlo, sententia.
řikati, říkávati, dictitare ; ost. v. „říci.“
Řím, Roma.
Říman, (homo) Romanus ; Římané Romani;

pravý Ř. vir vere Romanus.
římský, romanus; Ť. literatura lilerae Ro

manorum n. literae latinae; adv. romano
more.

řinčení, crepitus, strepitus (catenarum a p.).
řinčeti, crepare, strepěre.
řinouti se, flučre; ferri; prorumpěre; slzy

se mu řinou z očí zngentem vim lacrima
rum profundit.

říše, — království regnum ; —— císařství im
pertum; Ť. římská čmperium (romanum).

říšský, gen. regn n. mperit.řiti, v. „řičeti,“

řítiti se, a) na koho, za kým orručre, impe
tum facčre, se tnferre in algm; invaděre
algm; — padati ručre, corručre, praeci
pitem deferri, (náhle) praecipilare (tmfos
sam) ; b) řítí Be z něho pot mulio sudore
manat; c) — bořiti se corručre, collabi.

říza, asi 'palla.
řízení, administratio; zvl. a) ř. božské con

stitum divinum; Ť. bohův fata deorum;
to jsou Ť. božská haec ita fiert déus jubet,
haec deo placuerunt; míti něco za ř. bož
ské algď divinitus acetďdisseputare; stalo
se to řízením b. divinitus aceidit (ut . „);
b) ř. zemské aďdministratio rerum publi
carum; c) rz konání negotium ; mí:i mno
ho k ř. multis occupationibus distinert,

říznouti, v. „řezati.“
řky, v. „říci.“

řvání, mugitus ; rugilus.
řváti, v. „řičeti.“

9.
S, praep. I) s akk. a) u vyrovnání se jedné

věci k druhé, v úsloví: býti s koho (—
rovnati se komu na př. vzrůstem a p.)
aeguare algm; parem esse alcui, čím re
alga; (== podobným býti) semilem esse;
býti s koho udatností virtutem alcs ae
guare; b) ve smyslu více méně nepřátel
ském: býti s koho alcut paremesse (ve
válce bello); nebýti s koho alcut imparem
esse, inferiorem esse algo, algm sustiněre
non posse; podobně: býti seč alcui rei
(na př. negotits) parem ease, sustiněre algd
(na př. onus); posse algd facěre; že snic
více (výše) býti nemůže uť nihil supra
possit; seč budu guantum potero; jsoucí
8 něco poťens n. compos rei ales; seč jsi
guid efficčěre potes; býti seč pro koho
praestare algd alcs causa; jsem 8 ten ú
řad suffictunt vires ad munus obeundum ;
s ty daně býti nemůže vectigalibus pen
dendis non par est; jest 8 ten plat pecu
ntam conficěrepotest; nejsem s to, abych
zaplatil solvenďo non sum; c) k vytknoti
kolikosti a) zz tolik co sluší gůantum
salis est, suppeditat (ad algd), petit
(ret alcui); s náručí guantum manus capit;
s potřebu guantum opus n. satis est) míti
s potřebu statku haděre, guae aďd viclum
cultumgue n. ad usum vitae pertinent; P)
TZasi fere; circiter, ad; x) = na: 8 je
den den 2n unum diem; 2) 8 gen. a)o
mistě de, též ex; mestoupiti s řečniště,
s koně, s vrchu na rovinu descenděre de
rostris, ex eguo, ex loco superiore in pla

nitiem ; podobně: 8 této n. 8 oné strany
Ap., V. „strana“ ; scela, v. „celý“; s po
lovice, v. „polovice“ ; s hůry desuper, e
loco superiore, — od Boha divinitus; s
větší částky magnam partem, magná ex
parte; b) o čase, obyč. pouhý abl., též
sub s akk, n. ad; s počátku (in, ab) initio,
principioj 8 večera ad vesperum; 8 půl
noci de media nocte; 3) 8 instr. a) o
spojení, spolabytí a p. cum (8 abl.); se
mnou, 8 tebou, s námi, s vámi, 8 sebou
mecum, tecum, nobiscum, vobiscum, 8ecum ;
8 nímž guocum n. cum guo; cestovati 8
kým projicisci cumalgo (též una migrare);
válku vésti ským bellum gerčre cum algo;
je-li osoba zároveň nástrojem druhého (na
př. o vojsku) stává též pouhý abl.: táhl

"se vším vojskem do Říma olo exercitu
n. omnibus copiis Romam profectus est;
zvl. s kým býti, ským držeti, státi stare
ab algo n. a parte alcs, favěre alcut, fa
cěre n. sentire cum algo, 8 nikým nullius
partis esse; plakati s kým unčGjléěre; ne
míti s manželkou dítek, v. „míti“; b) o
věcech, kterými co opatřeno, ozdobeno
jest, obyč. cum, (poslati koho 8 psaním
mittěre algm cum epistolů), často však v
příčině té v lat. klade se vhodné part.:
ornatus, instruclus alga re; ferens, por
tans algd na př. (přišel) se řebříkem cum
scalis, scalis instructus, scalas portans;
jen k naznačení nástroje stává pouhý abl.;
jinak: dívka 8 modrýma a p. očima, v.
„modrooký“ a p.; c) o spůsobu, jakým
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se co děje, stává pouhý abl. n.cum, když
spůsob vytknat jest adj. a subst., na př.
s velikým pohoršením magna cum ojfen
sione; s velikým ukrutenstvím válku vésti
magna crudelitate bellum gerčre; je-li spů
sob jen subst. označen, tu stává a) ad
verb. na př. se cti honeste; s pilností di
ligenter; P) adj. n. part.: odešel s pláčem,
s hněvem, 8 bázní a strachem ffens, ira
čus, perteritus abuťt;s prosbou precans n.
precantes; s radostí laetus (audivi); +)
někdy pouhý abl.: s křikem clamore; 0)
o účinku a výsledku cum; s obecní ško
dou cum detrimento publco; s velikou
mojí žalostí cum magno meo dolore; jest
mi to s podivením míror n. mirum mihi
videtur ; jest to s mým lepším, v. „lepší“;
jest s politováním, že... dolendumest,
guod etc.; se svým zlým (0 tom zvěděli
a p.) cum (magno) damno n. detrimento
suo; e) o srovnalosti secundum; ex, de;
zvl. v úsloví: mluviti, říkati s kým —
slova něčí uváděti ales verbis uti n. těž
auctore algo; Č) o odporu činnosti k věci
— vzdor adversus; tn, na př. i s svým
věkem a s šedinami blázen jest stultus
est adversus aetalem eť capitis camitiem;
však s tim věkem oběma jaré mysli jsou
sed in hac aetate utrtgué animi juveniles
sunt; zvl.: s tím se vším nčhilo minus,
nihilo sectus; mnohdy opíše se větou při
pouštěcí: i se vší svojí ckytrostí obelstěn
byl icet prudentissimus esset, tamen de
ceptus est; 1) o čase, v lat. pouhý abl.
n. cum; 8 úsvitem cum prima luce; 8e
slunce východem cum primo sole, sole
oriente; zvl. s tím ——na to detinde, tum.

sad, vůbec locus arboribus consitus; Z za
hrada hortus; — štěpnice pomarium; —
sad rozkošný, sady horůti.

sada, (filosofická a p.) sententia, formula,
praeceptum.

sadař, arborator; 7—zahradník ťopiarius,
sadařství, arborum n. hortorum cultus.
sadba, a) 7—sázení rostlin satus; b) v. „84

zenice“ ; c) — školka stromová seminart
um; d) v. „skladba.“

sádce, aestimator.
saditi, sázeti, a) aby seděl, činiti poněre

algm n. algd in loco algo; na koně koho
s. tmponěre algm in eguum, na vůz tollčre
algm in currum; na břeh tn terram algm
exponěre; tp. na královskou stolici koho
s. regem facěre algm, regnum alcui de
ferre; b) ——postaviti poněre, statučre;
sázeti, aby rostlo serčre, conserčre, surcu
lum in terram deferre; stromy 8. arbores
serčre, poněre; tp. na úřad s. koho prae
Jficěre algm muneri; ©) — cena udati ae
stimare; d) 7m někam dáti poněre; dare;
do vězení 8, tn custoďiam daré n. in vin

——
——"

sad — sám.

cula conjicěre algm ; přilbici na hlavu a.
galeam capiti imponěre; peníze 8. nume
rare, dinumerare pecuniam (alcut) ; rány
komu s., v. „bíti“; e) s. na něco — za
ložiti se pignore certare (cum algo); co
sadíš gučd pignori opponis? tudíž: život
v Šance S., V. „Šance“ ; 2) s. se, — sedati
considěre, residěre (in prato, humi a p.);
— ke dnu padnouti, (též o stavení —
nížiti se) desiděre, demitti; o tekutinách:
seděre, subsiděre; tp. — usazovati se con
siděre, residěre; b) s. se s kým, v. s ho
ra e).

sádka, piscina.
sádlo, adeps; — tučnost pingue; pingutludo.
sádra, gypsum.
sádrovati, gypsare.
sáh, černí cubiti,
sáhati, sahnouti, a) — ruku vztáhnoati po

čem manum aďmověre re alcut, manus
porrigěre n. tenděre ad algd; k zbrani S.
arma capěre; tp. ad vim, ebarma descen
děre; tudíž b) tp. raději s. k čemu (=
voliti) praeoptare (algd alcui rei), malle;
c) zvl. s významem moci, násilí, bezpráví,
vúsloví: s. nač, k cizímu, na statek něčí
(by to odcizil) alienis bonts manum ajfferra,
in ahorum fortunas invaděre; k někomu
n. na koho S. (násilně) manus ajfferre al
oui; vim alcui ajferre, inferre, facěre; k
hrdlu s. komu čnterficěre algm, sám sobě
manum n. mortem sibi inferre, sua manu
se interficěre; podobně: do úřadu komu s.
partes ales sibi suměre; do práva něčího
s. interpellare algm in jure suo; na čes,
na poctivost komu Ss.ďe fama (exwistima
tione) ales detrahěre, existimationem alca
oppugnare ; 8. okolo sebe (-—nedovolenou
moc sobě přivlastniti) opes n. potentiam
suam nímtum augěre n. extenděre; d) —
dosahovati, vztahovati se pertiněre,porrigi,
patěre; most sáhá do území Helvetův
pons ad Helvetios pertinet; až k Rýnu s.
Rhenum altingěre, daleko s. late patěre,
do moře tn mare excurrěre n. eminčre;
tp. pokudž vědomí mé sáhá guantum me
min; e) — týkati se pertiněre, spectare
ad algd; ta věc khrdlu sáhá agitur vita
(čua); f) nad někoho s. 7- vyšším býti
superare algm; praestare, antecellěrealcui.

Ssáknouti, arescčre.
sál, V. „síň.“
salaš, * čugurtum pastoris Alpin.
salát, lactuca.
sálati, halare, sptirare; zvl. — horkostí dý

chati aestuare.
sám, samý, I) — sám jeden, bez druhého

solus, ——jediný unus; 8. ze všech unus
omnium; ON S. %8solus, is unus; 8. býti
solum esse, též sine arbitris n. remotum
ad arbitris esse; 8. pro sebe býti, (Z 8a



samec — samostatný.

mostatným) su? Juris esse; 8. panovati
solum regnare; s. o sobě stojící secretus ;
s. sobě živ býti secum vivěre, vitam soli
tariu8 ago; S. AB. UNUs, solu8; UNUSS0lU8;
s. a 8. se sněkým potýkati certamen sin
gulare subire ; II) == osobně ?pse; prae
sen, coram su0 nomine; se zájmenem osob.
často — met: egome!, v. Gramm. s, se od
staviti. coram, ipsum n. praesenlem adesse;
pro sebe samého proprio nomine ; podo
bně: skutek s. res ipsa; v samých začát
cích inter ipsa principia, proto samo, tím
samým ob id ipsum, ea tpsa de causa,
eandem ipsam ob causam ; zvl. 1) k ozna
ení důrazu, sám, i sám, a sice: a) bez
záporu deo, vel, ipse; 8. Domosthenes
ipse D.; b) se záporem ne — guidem:
s. D. neodvážil se ne D. gutdem ausus
est; 2) u spojení se zvratným : se, sebe,
sobě, a) vůbec se ipse n. ipsum ; samého
se zabil se ipsum inčerfecit, sám se zabil
ipse se interfecit; samého se vynášení
propria laus; animus elalus, superbia;
zachování sebe samého conservalio sui;
salutis suae cura; b) bylo to samo sebou
nilul praeter naturan accidiť, nebylo hoc
monstri simile erat ; nescto guid doli sub
erat; ©) sám od sebe, sám sebou, a) —
samoděk, samochtě voluntartius; častěji
též čpsemea (tua, su ete.) sponle; ullro ;
per se; dveře samy od sebe se otevřely
valvae se ipsae aperueruní ; B) = samo
volně ulťíro; per se; že sami od sebe po
třebné zařídí per se admtinistrare, guae.
videntur ; y) 7—ani k jinému nehledíc
per se, per se ipse; neboť filosofie sama
sebou . . philosophta enim per se n.tpsa;
ač tábor sám sebou malý byl eťsi erant
castra exigua per se; samo sebou rozumí
se hoc ex se intelligilur; d) sám o sobě,
= oddělen od druhého seorsum; 8. o sobě,
s. v sobě dpse (když věc S. o sobě pozo
rujeme si rem ipsam spectas), též — 8.
sebou per se, natur (moře samo 0 sobě
tiché jest mare sua naturá tranguillum
est), též ut habeť se res; e) sám pro sebe
separatim; seorsum ; 8. pro sebežíti vitam
solitarius ago £) 8. při sobě nejsem animi
non compos sum; h) 8. u sebe se divím
tacitus mecum miror; 8, u sebe myslii
mente agilare, in animo versare algd; 3)
sám druhý cum altero, s.třetí cum duobus,
s. čtvrtý, pátý atd. cum čribus, cum gua
luor ete. ; vůdce přišel s. pátý (do shro
máždění) dux cum guatwor principibus n.
comitantibus
přišel 8. osmý zpse oclavus n. cum septem
vem; 4) k naznačení blízkosti proxime
(locum), juxla; ipse; až pod samu pev
nost sub tpsa urbis moenia; ležeti, státi
u čeho samého (o místnostech) tangěre

gualuor| principibusvenit,|
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algm locum, adhaerěre aleui loco; proxime
silum esse, adjacére; dům stojí u 8. jezera
domus lacum tangit; nepřitel u nás s. byl
spatřen hostes jam in mamibus nostri vt
debantur;s nad samým hrobem státi morťi
propinguum esse; samou nocí (odešli) pri
ma nocle, primo vespere, primis 86 inten
dentibus tenebris ; 5) samý, sám — pouhý,
nic než a) o věcech -= nesmíšený merus,
Purus; samé víno merum (vinum); s. zlato,
stříbro aurum, argentum purum (putum);
ost. v.-„čistý, ryzý“; též tp. to jsou s.
lži haec mera mendacia sunt; s. hlouposti
merae nugač; 8. podivnosti méra monstra ;
těž omnis; okolo města jsou s. pole sunť
omnia campi circa urbem; v záporných
větách i jindy prae: samou radostí prae
(summo) gaudio; b) o osobách omnes; to
jsou 8. řádní mužové A? omnes homines
probi sunt; vybráno bylo jich (k vojsku)
300, 8. vznešení lidé lecíi sunt trecénti,
nobilisstmus guisgue; ost. v. též „pouhý.“

samec, mas.
samice, femina.
samočinnosť, studium sua sponte motum,
samočinný, gui sua sponte algd agit, molitur.
samoděk, adv. v. „sám“, 2) c) a) fA).
samochtě, adv. v. „sám“, 2) c) a) $).
samochvalný, glortosus, vantloguus; adv. glo

ri08e.
samojediný, unus, 8olus; ost. v. „jediný.“
samolibosť, a) — zalibování se scbě samému

admiralio sui; n. se opiše rčením sibi
placěre; b) — sobectví suarum rerum stu
dium; avaritia,

samolibý, a) ——samolibný valde sibi pla
cens; sui admirator; b) — sobecký sua
rum rerum studiosus; adv. b) cupide.

samomluva, sermo intimus; obyč. však opiše
se rčením : solus secum collogu:tur.

samopše,far.
samorodý, o kovech =—ryzý, v. toto.
samorostlý, a načura tnsitus n. profectus; 8.

plot sepes silvestris,
samostatnost, a) v obledu mravném constan

ba, Jfirmitas (animi) ; 7—svobodná vůle
liberum arbitrium ; b) vohledu politickém
libertas (těž se opíše, na př. Římané dá
vali L. a K. s. populus romanos Lycios
et Caros liberos esse jubebat); v ohledu
občanském, opíše se úslovím: sud Juris,
suae polestalis esse.

samostatný, a) v ohledu mravném, 8. smysl
animus firmus el constans ; ohledem soud
nosti gut esť suč judicit n. sui arbilrit,
suo judicio utens, gui non ab aheno judic:o
pendet; — nenapcdobující gut est ab tmi
tatione alienus ; s. býti suum judicium se
gui; ctnosť jest pojem B. Virtus per 86,
non ex aliis rebus, spectanda esť; b) v 0
hleda politickém liber, non alieno tmperio
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subjectus, suis legibus eť institutis utens;
v ohledu občanském gut suť Juris, suač
potestatis est; adv. suo arbitrio n.ad suum
arbitrium; su sponte, též per se (jednati
agěre); 8. souditi suo stb? juďdicio uťi, suo
judicio stare; 8. vzdělati něco (bez napo
dobování) suaple ingenii vi excolčre algd.

samostříl, čormentum.
samosvůj, v. předch.
samota, a) abstr., stav naznačující solitudo;

O 8., V 8., na 8. 80lus; secreto; vyptávati
se koho o 8. nač guaerčre ex solo algo
algd; čas o s. tráviti, o s. živu býti in
solitudine (též secum) vivěre; b) — místo
osamělé locus desertus, solitudo ; o 8. sto
jící sparsus (na př. boudy tuguria sparsa).

samotář, gu% hominum congressus et societa
tem fugit; homo soltartua.

samotina, V. „samota“; 7— dům o samotě
privatum aeďificium.

samotný, solitarius, solus; 7—jediný unus;
s. život vésti tn solitudine vivěre; 8. místo
locus desertus, solitudo; adv. secreto, re
motis arbitris; Z o samotě, v. „samofa.“

samouk, * gut stne ullo magistro artem ali
guam (algď) percepit n. didicit; 8. býti
nullum habuisse magistrum.

samovláda, tmperium unus; imperium singu
lare; m neobmezená krutovláda domina
tio, dominatus ; tyranni8,

samovládce, penes guem est summa omnium
rerum; gui unus omnem omntium rerum
potestatem habe; obyč. 8 příhanou tyran
nus, dominus.

samovolnosť, arbitrium ; (s příhanou) ltcentia.
samovolný, ardb?irio n. arbilratu (meo, tuo,

suo) factus, constitutus; (s. býti ex arbi
trio pendere; s. vláda, v. „samovláda“);
— dobrovolný voluntarius ; adv. ad arbi
trium, ex arbitrio ; — dobrovolně mea ete.
sponle.

gsamovrah, 7— kdo samovraždu spáchá, v.
násl.

samovražda, mors voluntaria; mors guam sibi
algs consciscit; 8. spáchati (voluntariam)
mortem sibi consciscčre, manus sibi inferre,
vim ajferre vitae suae.

Bamožilec, V. „sobík.“
samý, V. ASám.“
saň, draco; serpens; zlá 8., — litice Furia;

tp. o vášnivé ženě mulier irá n. furore
incensa, o vášnivci vůbec furwa.

sandál, solea.
saně, Úraha.
sáňka, maxilla.
sápání, laceratio, lantatus.
sápati, něco lacerare, dilacerare, dilamare,

lamare algd; mírněji, též tp. carpěre algd ;
tp. 8. se hněvem saevire, 8. se na koho
gravtius invehi in algm.

samostříl — scestiti.

satira, saťira; tp. v. „posměch“, „smich“,
„žert“ a p.

satirický, saliricus ; tp; ——posměvačný acer
bus, dicax; adv. acerbe; dicaciter.

satirik, a) -—kdo satiry píše salirarum serip
tor; 2) tp. homo dicaz.

satyr, Satyrus.
| saze, fuligo.

sázení, collocatio, ost. opiš slov. „sázeti.“
sazenice, obecně propago; těž planta; zvl.

bez kořínku malleolus, s kořínkem vvi
radix.

sázeti, v. „saditi.“
sázka, ve hře guoď in medium confertur,

guod ponitur; — základ pignus ; v 8. pro
hrati sponstone věnci, vyhrati sponsione n.
sponstonem vincěre.

sbaliti, convolvěre algd.
sběh, 7- sběhnutí (v hromadu) concursus,

(dolů) decursus; 7—přeběhlík, v. „zběh.“
sběhlosť, v. „zběhlosť.“
sběhlý, a) s. lid, pův. opiš slovesem, avšak

tp. -= tuláci, ničemové perdďiti homines
latronesgue; b) 8. v čem, v. „zběhlý.“

sběhnouti, sbíbati, 8 vrchu decurrěre, sběhati
něco percurrěre, pervolare (agrum); S. se .
(v hromadu) concurrěre, (důr.) convolare,
(četně) conflučre, v. též „srotiti se“ ; tudiž
tp. a) sbíhati se ——stýkati se conjungi,
o cestách a p. čontingěreinter se; P) sbí
hati se kam, k čemu zz směřovati kam
algo redire; všechna slova ktomu 8e sbí
hají omnia verba eo redeunt; y) — státi
se, v. „zběhnouti se“

sběř, colluvto hominum; zvl. s příhanou mul
titudo obscura et humilis; důr. faex po
pul, hominesperditi.

sběžnosť, -ný, v. „povrchnosť, -ní.“
sbírání, ati, v. „sebrání, -ati.“
sbírka, =- sbírání collechio (8. učiniti colla

tionem facčre) 3;7—co sebráno thesaurus,
corpus; častěji pl.: s. knih čbrt, veliká
multi libri; s. starožitností monumenlaan
tiguitati8.

sbiti, něco (hřebíky) clavis ferreis configěre
algd ; s. koho verberibus caeděre algm.

sblížení, sblížiti, v. „přiblížiti.“
sbor, vůbec coetus, convenfus; wa příčinou

porady consiltum, za příčinou pojednání
o veřejných záležitostech concio; conetli
um ; IZ spolek societas; chorus (philogo
phorum a p.); ohledem osob: corpus, ordo,
collegium; zvl. 8. vojenský manus; agmen.

sbořiti, v. „zbořiti.“
sbratřiti se, fraterno foedere n. amicitič inter

se jungi n. conjungi.
sbudovati, zbudovati, v. „vystavěti.“
sceliti, (ránu a p.) sanare, curare (vulnus).
scestí, deverticulum, tp. error.
scestiti, de via dejfiectěre; tp. tn errores in

duct.



scestný — sečtění.

scestný, devius ; tp. falsua; adv. falso.
scipnouti, perire, mort.
sevrknouti (89), corrugari; tp. — ubyti deminu.
sčekati, v. „sečkati.“
sčísti, Z spočítati computare algd; ačísti,

sčítati na koho vinu a p. culpam conferre,
conjicěre in algm, V. „přičisti.“

sčítání, v. „sečtění.“
sdělati, v. „vzdělati.“
sděliti, v. „zděliti“ atd.
sdružiti, consociare algm cum algo; ost. v.

„»spojiti.“
sdržeti, v. „udržeti.“
se, pron, a) u sloves zvratných, dle osoby

podmětu me, te, se etc. (chválím se laudo
me, chválíš se laudas le atd.; říznouti
se vulnerare se cultro) n. trpnou formou
slovesa: mýti se lavari; ost. v. ta která
slovesa ; b) vzájemnost naznačující a) v
první a druhé osobě znter nos, inter vok,
(milujeme, -ete se amamus inier nos, inter
vos); ost. inter se; líbati se inter se oscu
lari; býti si rovni pares esse inter se;
P) adv. mutuo n. adj. muťuus: nenáviděti
se muťuo odio flagrare; dobrodiní si pro
kazovati muluo officiis responděre; sekati
se mutuis actibus se petěre; 3) altus — alt
um ete. n. aliž — alios ete, n. — oba
polně alter — alterum: podporují se alius
aliž opem.ferunt, aller allerum adjuvat;
c) u sloves středních, v lat. často slov.
jednoduchým : báti se čtměre, radovati se
gauděře, laelari; opovážiti se auděre, ost.
v. ta která slovesa; d) k naznačení formy
trpné, v lat. pass.: jmenuji se vocor, di
cor; narodil jsem Se naťtus sum; vozím
se vehor atd. v. slovník; ohledem subst.
od sloves tvořených (na př. učení se, zje
vení se a p.) platí tože co o slovesech,
v. dotýčná subst.; e) u třetí osoby sing
akt, stává „se“ co opsání formy neosobné:
spí se dormitur, Žije se viviťur; zudá-li se
vám st videlur ; sešlo se jich 300 črecenli
conveněruní ; £) s předložkami «) bez sebe
býti sui n. mentis (suae) compotem non
esse, radostí gauďio ejfferri, strachem metu
exanimatum esse, 7—mrtvým býti mortu
um esse; zůstal celý bez sebe (strachem
4 p.) vehementer perturbatus est; B) do
sebe jíti mores suos mutare, v. „jíti“ ; dáti
se do sebe manus conserčre; y) k sobě
přijíti aď se redire, se recipěre n. colligěre;
JO)na sobě (o dvou) alčer super alterum,
(o více) altus super alium; o jednotlivci
in n. apud se, secum; e) sám od sebe, o
sobě v. „sám“ ; č) při sobě nebýti, v.
shora a); po sobě, v. „po“; 71) u sebe
apuďd se, — pospolu uná; 9) ze sebe (—
ze svóho středu) vyslali jednoho algm ex
numero suo miserunt; chtěli někoho ze
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sebe za krále vyvoliti algm sut corpori:
regem creari voluerunt; t) za sebou ——za
zády post tergum; za sebou něco zadržeti
redděre nolle alcui algd; penize za sebou
míti pecuniam deběre alcui; h) instr. se
bou hnouti, vládnouti, v. ta která slovesa;

% ch) gen. sebe u komp. v lat. z pravidla
superlativem se vyjadřuje: sebe zdařilejši
optimus a p.; ve větách připouštěcích
guamvis a p.: byť sebe oobatší byl guam
vis dives sit; lidé sebe nehodnější homines
guamvis tndigni n. licet siné homines in
dignissimi ; sebe yčtší vel maďimus n.
guamvis (guantumvis) magnus; guanlusvis,
n. guantuscungue; sebe menší guantulus
cungue; mnohdy aliguis; kdyby sebe men
šího bezpráví vědom si byl s% alicujus
injuriae sibi conscius esset,

sebevražda, V. „samovražda.“
sebozapření, continentia, temperanlia, mode

ratio.
sebranec, puer non legitima uxore naťus.
sebrání, sbírání, collecíio ; 8. vína vindemia,

zvl. s. vojska delectus.
sebrati, sbírati, něco colligěre, legěre (spicas,

fabas, lapides, flores in calathos a p.);
peníze pecuniam conferre, comparare, al
mužnu sťtipem colligěre; šaty 8. vestem
colligěre, plachty vela contrahěre; příkla
dy, doklady s. eligěre, seligěre exempla ;
zvl. vojsko n. pole 8. seriběre milites, de
lectum haběre; cogěre, contrahěre, compa
rare copias n. exercitum; též congutrěra,
za peníze conďucčre; podobně = stáhnouti
v jedno místo čn unum locum cogěre nm.
contrahěre (exercitum, naves); sily své s.
vires intenděre, nač tolá mente (omni co
gitatione) incumběrein algd; své myšlenky
actem menlis n. cogitationem intenděre (ad
algd); 2) s. se, — sejíti se congregart n.
se congregare; ——vztýčiti se (ze země)
prolapsum assurgěre; s. se na koho dellum
parare, comparare alcui; tp. 8. se (tělesně,
zotaviti se) věres colligěre, recreari; vires
recipěre; se reficére; (duševně) aď se red
dre.

seč 7 8 co, s jakou věc: seč býti, v. ps“,
I. b.

seč, m sekání, zvl. mečem caedes, trucidatio.
sečisti, v. „sčísti.“
sečka, v. „řezanka.“
sečkání, exwspectatio; 8. učiniti komu (peněz

půjčených) spaltum dare debitori, nomen
non exigěre; ——shovění, v. toto,

sečkati, exspectare (algd), zvl. peníze komu
8. nomen non evigěre.

gečmo, adv. caesím ; 8. udeřiti koho dočtuvul
nerare algm.

pečný. 8. rána vulnus algue plaga; vulnus.
sečtění, compulatio.



da4

sedadlo, sella; sedes; drnové s. sedile de
cespite vivo exstruclum, zvýšené solium ;
s. soudců čribunal; sedadla v divadle spec
tacula, v kurii n. před tribunalem sub
sellta.

edati, v. „sednouti.“
seděti, a) pův. seděre, s. u n. vedle, po stra

ně, při boku koho assiděre aleui, na koni
seděéren. nstděre eguo n. in eguo, na voze
carpento ; za stolem (u jídla) accubare ;
zůstati 8. non surgěre; na vejcích seděti
(o ptáku) ovis incubare; b) tp. a) s po
bočním Ýýznamem účele, v úsloví: na
právě, na soudě s. .seděre in judicio; jus
dicěre; v radě S. seděre (in constlio), co
předseda consilhum haběre, s kým assiděre
alcui; (P) dlouho nečinně s. seděre, hae-|
rěre (in loco algo); tudíž: ve vězení s.
custodiá teněri, in custodia n. (v poutech)
čn vinculis esse ; x) Činně: na něčem pilně
8. tneubare rei alcui; 8. nad knihoú m
miněre hbro; O) s významem stavu něja
kého: pevně s. haerěre bohatým býti
res meae bene se habent; tiše 8. gutetum
seděre, guiescěre; vždy doma 8. semper
delitescčre domi; vwdluzích 8. obrutum
esse aere alieno, laborare ex aere alieno;
s) ohledem. bydlení a vlády: sedem ac
domicihum haběre, habitare (tn urbe alga);
na dvora sedi villam n. praedium possi
det; na trůnu, na království s. regnare.

sedlačiti, rusticart.
sedlák, (homo) rusticus; agricola, trochu 8 pří

hanou homo agrestis; —zvenkovan paganus,
vicanus; tp. 8 významem hrubosti rusticus.

sedika, rustica.
sedlo, u Rímanů =- pokrývka na koně stra

gulum, eplippia; u nás asi *sella egue
atris, — soumarské s, clitellae; z sedla vy
boditi koho eguo dejicěre algm.

sedlský, rusticus; Sspříhanou agrestis adv.
rustice.

sedlý, v. „ssedlý.“
sedm, septem; u subst. v pl. n. == posedmi

septeni.
sedmdesát, sepluaginta; u subst. v pl. n. —

po sedmdesáti septuageni,
podmděsátiletý, septuaginla annorum; seplua

ginta annos natus.
sedmdesátkrát, sepluagies.
sedmdesátník, Aomo n. senew septuaginta an

norum n. sepluaginta annos natus.
sedmdesátý, septuagestmus; po S. sépluage

simum.
sedmerý, seplem generum, seplem.
sedmoronásobný, septemplex,
sedmidenní, seplem dierum.
sedmiletý, vůbec sepťennís; zvl. o lidech sep

lem annorum, seplem annos natus.
gedmiměsíčný, seplem menstum.
sedminohý, septem pedes habena,

——
——

sedadlo — sejíti.

sedmipán, seplemvir.
sedmipanský, septemvirala,
gsodmipánství septemuv?ralus.
sedmistý, septingentesimus.
sedmkrát, seplies; 8. tolik septies tantum.
sedmnáct, seplendecim m. septem et decem;

u subst. v pl. n. = po S. septen? deni.
sedmnáctiletý,septendecim annorum,též septen

decím annos nutus.
sedmset, seplingenti; u subst. v pl. n. — po

s. seplingeni.
sedmsetkrát, seplingenlies.
sedmý, septimus; po 8. seplimum.
sednice, v. „světnice,“
sednouti, sedati, considěre, restděre (na zem

humi, na louce tn pralo); s. za stůl, k stolu
accumběre; na koně s. conscenděre eguum,
ascenděre in eguum; nenechati na sebe S.
(o koni) non pati eguitem; s koně s. dě
scenděre ex eguo (ad pedes), (hbitě) dest
lire ex eguo; tp. na rozum si 8. extre €
potestate menlis; zvl. sedati a) — počí
nati seděti, opíše se rčením 72 eo est, uť
constdam ete. n. part. fut. akt. slov těchto
u spojení 8 esse; P) ——častěji seděti so
lěre n. consuevisse seděre; 2) sedati se, v.
„ssedati se.“

sedrati, sédříti, něco (šat) ďdiscinděre (ve
stem); sedraný (šat) pannosus; kůži s.
cutem detrahčre alcui; s. se labore confici,

sehnati, sháněti, a) dohromady 8., dobytek
a p. cogěre, compellčre algd; — dolů s.
depellěre, nepřátele deturbare hostes; b)
tp. peníze, bohatství a p. s. (z lakomství)
corraděre pecunias, congutrěre pecumam ;
pecunias undigue corripěre; peníze s. (pro
potřebu) pecuntam conficčre; vojsko S.
exercitum conficčre, copias cogěre, (na
kvap) exercitum raplim conscriběre; 2) B.
se, a) =—honem se sjíti, v. „sběhnouti“ ;
b) s. se za kým, po kom (nepřátelsky)
persegui, insegut algm ; tudíž tp.: sháněti
se po čem exgutrčre, indagare algd; sec
tart (praedam), po kom guaerčre algm.

sehnouti, něco jřectěre, dejflectěre algd (ra
mum); 8. se tnelinart, se n. corpus demit
těre; part. sehnutý Aexus, dejlexus.

sejiti, schoditi, scházeti, a) pův. «) ——svrchu
jíti descenděre; P) — odchýliti se: s cesty
(pravé) s. dejflectěre n. declinare de vta,
averti ab tlinere; b) tp. — tratiti se, po
jíti- decrescčre, deminut, imminut, (stářím
n. časem vůbec) senescčre ; stářím 8. sento
confici; sníh schází nix liguescit n. solvi
tur; rolnictví sešlo agricultura neglecta
jacet ; zvl. se světa s.(vita) deceděre, ce
děre n. exceděre e vila; mortem n. diem
supremum obire, meri; od mečes. ab algo
interfici; na těle 8. dabescěre, senescěre;
na zrak s. oculis capů na rozumu exire
e polestate mentis; mehle capij c) trans,



sejití — sepíti.

a) — chodě projíti: s. krajinu, zemi a p.
perambulare, peragrare, perlustrare, (chva
tně) percurrěre locum algm; P) — choze
ním zkaziti ferčre, conterčre (vestem); d)
scbázeti edostávati se deesse, na čem,
co algd;bol jediné schází k dřiívějšímu
štěstí hoc unum deest ad pristinam fortu
nam $ nič mu neschází nihil e%deest; nic)
nebude na sumě 8. nihil de summa dece
det; sily mu scházejí vtres ei decedunt
(deficiunt eum); na tom nic nesejde leve
hoc est; nihil est guoď hoc nos moveat,
mně nihil id mea interest; co mu na tom
sejde? guiď allius interest? u že na tom
nesejde, zdaž — aneb negue interesse, u
třum, n. ne — an, vřídkane — ne; ne
sejde mi nač, na při na vydaje non curabosumptus,non| parcamimpensae;
mnou to neschází culpě ejus ret non te
neor, culpa in me (non haeret; e) sejíti,
scházeti s čeho (obyč. neosobně) trritum
Jfieri; sešlo s vyjednávání condttiones non
conveneruní; o sňatku a p. discuti; jindy

„též rescindi3 s našeho úmyslu sešlo con
siltum deposuimus, (rem institutam abjeci
mus, 8 obléhání oppugnationem religut
mus u. dimistmus 3 £) sejíti, scházeti
klíčiti, růsti, v. „vzějíti“; 2) s. se, a) —
shromážditi se conventre (in unum locum);
congregari n. se čongregare; zvl. o ře-
kách: scházeti se /conffučre;b) — setkati
se s kým (náhodou) inciděre in algm, ob
vtum fieri aleut, congredi cum algo, (úmy
slně) conventre alym., tp. když se rok
s rokem sejde gukm annus eractus est,
praeterut.

sejití, -— schůska, co děj congressio, — lid
shromáždivši se convenfus; concilhkum;
8. se světa, v. „smrt“; ost. častěji opíše
se slov. předch.

sejmouti, v. „sniti.“
sek, ictus; sekem caesim.
sekáč, vůbec, opiš slovesem; S. obilí a p.

messor.
sekání, obilí a p. Mmessts;ost. opiš slovesem

„sekati.“
sekati, seknouti, caeděre, ferire (securt,

virgis algm.); dříví 8. ligna caeděre; 8.
do čeho ineiděre in algd, do n. na koho,
caeděre algm., cum ferro invaděre in
algm.; síci, sekati obilí metěre, demetěre
(segetem) ; 8. seno fenum secare; 8. se
muluis ictibus se petěre,

sekera, aecuris; stinací securis (curnificis),
tesařská dolabra,

seknouti, v. „sekati.“
seknutí, v. „sek.“
sekretář, scriba.
sekretářství, sortbae munus.
sekta, secla (philosophorum); schola, obledem

učení disciplina.
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faelanka, počma bucolicum, v pl. též pouze
bucolica, orum.

selhati, a) ——nepravdu povědíti mentfiri;
S. komu co0 mendacium alcui dicčěre,řádně
mendaciis onerare algm.; b) tp. selhala
naděje spes me fefellit n. frustrata est;
selhalo mu res ejus ad irrilum cecidit n.redacta est.

selka, atd. v. „sedlka“ atd.
sem, adv. Auc ; tn hunc locům ; dej 8. cedo!

zvl. sem—tam, a) — na rozličné strany
ultro citrogue, huc tiluc (mittěre), guoguo
versus; jeden odešel sem, drahý tam
ahus aho discessit; s. tam choditi ul/ro
citrogue tre, commeare; čre eť redire; 8.
tam voditi koho (nadějemi a b.) ducčre
algm ; s. tam obraceti koho ča orbem cir
cumagěre algm; b) na rozličných
místech passtm (jacére a p.); c) k ozna
čení času tnferdum, nonnunguam.

someniště, seminarium.
semeno, símě, a) pův. semen; b) tp. — po

čátek semen (na př. omnium malorum),
semleti, něco molčre (hordeum a p.); semleté

obilí molita cibaria,
sen, a) = spaní somnus, co odpočinek gutes;

hluboký s. somnus arfus n. gravis; v hla
boký s. pohřížen sopitus, artius n. gra
vtus dormiens; ve snách n. ve snu per
somnum, somntans; in. 80Mmnon. 80mni8,
per guietem, často part. dormiens; po
dobně: to by mi ani vé s. bylo nenapa
dlo td gutdem non somnmabam; ne per
somnum guidem cogitabam id eventurum
esse; jako ve S. (choditi a p.) somniculo
sus n. somniculose; 8. jej zachvátil, ob
klíčil somnus eum oppresit; snu neměti
somnum capěre non posse; b) — noční
zdání somntium; ——to co vidíme ve spaní
visum somnii, species per somnum oblata :
pouhý 8. vana species somnit; udá se mi
ve snách, mám S. somnio; video algd
in somnis,

senát, senalus; s. svolati vocare n. convo
care, cogěre senatum; rozpustiti mittěre n.
dimittěre senatum.

senátor, senalor.
senátorský, senalorius
penátorství, honos senatorius, dignila8 sena

toria.
seno, fenum;

fenum.
Sepis, index; 8. jmen (senatorů a p.) album;

ost. též tabula, titulus,
sepiti, sepnouti, spínati, něco connecičre, —

svázati colligare, constringěre algd.; pře
skou fibula astringěre, mnectčrea'gd.; do
pout n. okovy s. koho in vincula conji
cčěrealgm; zvl. ruce 8. jungěre manus,
k nebi lenděre manus ad coelum, udive
ním tollěre manus, radostí oomploděre .

———

s. sekati secare n. demelěre
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sepiatýma rukama, též passis manibus
(obtestari algm); 8. ruce na zad manus
post terguum restringěre; 2) s. se (o koni)
erigěre pedes priores.

sepříti se, s kým čn cerlamen cum algo de
cenděre.

Bepsání, V. „Sepis“,
slov. násl.

Bepsati, spisovati, něco perseriběre, consriběre,
algd; též literis mandare, (pro potom
stvo) memoriae proděre, traděre algd;
knihu 8. librum conficěre, componěre, scrs
běre; spisovati -— spisovatelem býti, v.
„spisovatel.“

seřadění, deseriptio, disposilio; — pořádek
ordo; sestavení compostitio; collatio
(důvodů rationum); 8. slov verborum con
formatio n. composilio; bitevní s. acies.

seřaditi, něco (certo ordine) componěre, dis
poněre, ex ordine collocare, digerěre algd;
vojsko k bitvě 8. aciem instručre.

sesaditi, v. „ssaditi.“
sesileni, confirmatio, (s. tělesné, opiš rčením

vires colligěre); Z co sesiloje vires novae
n. auctae; s. vojskem novae copiae, sup
plementum, (spojenců) auxilia; obdržel s.
missum est et subsidium.

gesiliti, corroborare, firmare, confirmare
zvětšiti augěre algd, algm; B. se vires
colligěre, corroborart.

seskočiti, desilire.
seslabiti, koho, co dnfirmum n. debile red

děre algd, infirmiorem redigěre algm, de

častěji však opiše se

bilitare algd, infirmare (legiones) ; tělesně |
debilitare algm; corpus ajficěre; legii 8.
legionem attenuare, vojsko copias immi
nučre, moc obce opes oivitatis frangěre,
atterčre, comminuěre, ajffigěre, urak ocu
lorum aciem praestringěre, nadějí spem
infringěre, extenuare, síly vires attenuare,
minučre, frangěre.sosláblý, v. „slabý.“

seslábnouti, opiš trpnými formami sloves u
„seslabiti“ vytknutými.

seslati, koho demittěre algm (ex loco su
periore); tp. 8. na koho něco (zlého) in
ferre alcui algd.

sesouti Be, collabi, prolabi, též s dodatkem
ruin n. ruinis; corručěre.

sestarati (se), sestárnouti, senem fieri, ad
senectulem venire; senescěre; Bestárnuv, 86
stárlý aelate provectus; senex.

sestávati, z čeho constare e re alga; človék
sestává z duše a těla homo constat ex a
mimo et corpore; loďstvo sestávalo z 30
korábů classis erať trecentarum navlum.

sestavení, v. „seřadění.“
sestaviti, componěre (aliguos) IZ porovnati

comparare, conferre (algd cum algo);
pass. v. též „sestávati.“

sestehnouti, conserére algdď.

sepříti — setnictví.

sesterský, sororius; 8. políbení osculum 80
rortum; 8. povinnost pielas; adv. sororum
modo; ut decet sororem.

sestoupiti, v. „sstoupiti.“
sestra, soror; 8. otcova amila, matčina ma

tertera, mužova + glos.
sestřediti, něco zn unum conferre, contrahěre

alad.
sestřenec, mě sestry syn sororis filius;

v pl. též — děti od bratra a sestry ex
fratre et sorore nali.

sestřenice, a) Z z mé sestry dcera sororis
Jiha; b) = mého strýce dcera soror pa
druelis, consobrina; ——mé strýny dcera
soror amitina; v pl. — dcery dvou sester
n. z bratra a sestry ex sororibus mn.ex
fratre et sorore natae.

sestřička, sororcula,.
sestříně, filtus n. filia sororiš.
sestup, v. „sstoupení,“
sesutí, ruzna.
sesypati se, v. „sesouti.,“
stšikovati, v. „sšikovati.“
sešit, chartae junctae; popsaný libellus,
sešiti, consučre algd.
sešlosť, a) vůbec ——seslábnutí časem dem?

nulio, defectlio ; vetustas; v 8. přijíti de
Jicěre, tmminui; častěji opíše se adj. „se
šlý“; b) zvl. s. věku (0 osobách) sentum ;
— vysoké stáří senectus.

sešlý, a) 7— shromážděný, s hory přišlý,
s cesty sešlý a p., opiš slovesem „sejíti“ ;
uvl. b) věkem, stářím, lety 8., «) 0 080
bách decrepitus ; seneclute confectus, ae
fate ajfectus n. gravis; debilis; B) o vě
cech, o stavení a p. rTUu%nosus,Vili0sus ;j
s. šat vestis trita n. obsoleta.

sešvakřiti se, ajffinitate se jungěre n. jungi
cum algo, ajfinitatem conjungěre cum algo;
sešvakřen ajffinitate conjunctus; ajfinis.

setba, A) IZ setí sačio; vysivání sementis;
s. učiniti, opatřiti sementemfacčre; b) —
čas setí lempus sationis; sementis; 8.
z jara salio verna, na podzim salio auc
tumnalis.

setí, v. předch. n. opiš slov. „síti.“
setkání, se, opiš slov. násl.
setkati, něco z— tkáním udělati

alad.
setkati se, s kým oceurrčre, obviam venire

n. fieri alout, náhodou čneiděre in algm,
ojfenděre algm; zvl. s. se s kým (polem)
signa conferre, proehum commlitěre, ma
mus conserére, concurrěre, congredi cum
algo; o dvou vojštěch signis infestis con
currěre.

setleti -iti, putrescěre; setlelý putridus.
sotmění, crepusculum; po s. prima nocte
setmíti se, neos. setmivá se čenebrae obori

untur.
setnictví, centuriatus.

contexčre



setník — shluknouti.

setník, centurio; 8. býti, též ordines ducěre.
setnina, cenluria.
setrvalost, constantia; animus constans n.

firmusi (důr.) obstenatio, peřseverantia, —
pilnost assiduitas,

setrvalý, conslans, firmus; důr. obstinatus,
perseverans ; ——pilný assiduus.

setrvati, — trvati ďdurare; — zůstati per
maněre, mančre; 8. ve svém úmysle, ve
předsevzetí a p. maněre, perseverare, per
stare in proposito, in'incepto ; — důsled
ným si zůstati v čem szb? constare in
alga re; u vedení války s. perseverare
bello persegui algm.

setřásti, v. „střásti,“
setřiti, něco a) 7—třením odstraniti abster

gěre, detergěre algd; tp. a) 8. na kom
hněv svůj efunděre tram in algm; P) s
n. stírati koho delére, exstingučre; b) —
dohromady tříti conterčre algd; 2) s. se
s kým concurrěre cum algo (inter se).

sever, a) — vítr půlnoční venlus a septen
trionibus oriens; boreas; b) — půlnos
septentrtones; — krajiny k severu ležící

'regiones septentrionales; proti s. ležeti in
seplentriones speclare, ad 8. vergěre.

severan, -řan, incola terrae septentrionalis.
severní, seplentrionals; s. hvězda septentrio ;

adv. ad seplentriones versus.
severovýchod, aguilonis partes.
severovýchodní, * tnler septentriones et ori

enlem solem spectans; s. vítr aguilo;
adv. onfer septentrionem et orientem 80
lem.

severozápad, *regio inter septentriones
occasum solis spectans.

sevěrozápadní, čnter seplentriones et occasum
solis spectans; s. vítr caurus; adv. inter
septentriones et oceasum solis.

sevříti, svírati, compriměre algd; tudíž —
užším učiniti coartare, in angustias com
pellěre algd; — obkličiti clauděre, cin
gěre, astringěre; tp. a) o chuti constrin
gěre, astringěre; B) s. někoho 7 trápiti
vexare, preměre, urgěre, angěre algm; —
svázati vincire, devincire algm; koně o
struhami s. calcaria subděre n. subjicěre
eguo3, eguum calcaribus concitare; 8. se
a) Im nepokojiti se ang? n. anxium esse;
b) — sraziti se cotre.

sezení, sessto ; © více osobách conssesus; 8.
senatu senatus, vůbec sboru radícího se
constlium.

seznam, V. „sepis.“
seznamenati, něco consriběre algd.
seznámiti, koho s kým noťum redděre algm

aleui, conciliare alcut mnotitiam ales; B.
koho 8 čím docčěre algm algd; s. se
s kým notum n. familiarem fieri alcui,
venire in notiňam n. familiaritatem alcs,
ad consuetudinemalcs adduci ; fumiliari

el
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tatem jungěra cum algo; cognosečre, vi
děre algm.

seznati, něco a) — poznati noscěre, cogno
scěre algd; obecněji percipěre, pérspicěre
algd; intelhgěre algd; v. též „shledati“ ;
seznal jsem jej býtí mužem ochotným n.
Seznal jsem o něm, že jest..... cognovi
"cum hominem ojficiosum; seznal se býti
u velikém nebezpečí vidiť (n. intellexit,
repertt) se in magno periculo esse; koho
seznali hodného guem dignum cognove
runí; V. pshledati“; sezná mne sentiet,
gužvir sim; b) = vyznati, v. toto.

sežrati, něco comeděre, consuměre algd.
sháněti, v. „sehnati.“
sházeti, v. „shoditi.“
shladiti, něco, a) ——uhladiti, v. toto; b) tp.

— zahladiti delére, exwstingučre algd; v.
„zahladiti.“

shled, v úsloví: shledem toho, že... ., v.
„ohled.“

shledání, opiš slov. násl.
shledati, shledávati, něco, a) ——hledaje

snésti conguirčre, čolligěrealgd; b — na
lézti, přesvědčiti se cognoscěre, animad
vertěre, reperire; dobře 8. (= prohléd
nouti) persptcčre, (zkoušením) experirt
(věrnost něčí algm jfidelem); — dozvěděti
se comperire (shledalo-li se tak sž com
perlum est), v. též toto a „seznati“; —
uznati censěre, též videri: shledávám to
dobrým býti hoc milu bonum videtur; —
schvalovati probare algd; ost. v. „se
znati“; 2) pass. shledán býti cognosci
(vděčným memorem gratumgue); obecněji
haběri, putari, existimari a p.; neviným
(u soudu) liberatum -a judicio disceděre ;
shledalo se býti příliš těžké visum est
difficihus; shledávati se někým býti se
pračbere, praestare, echiběre algm ; shle
dáno to jest aperlum n. manifestum est;
patet; shledáno toho původ býti causam
ejus rei esse repererunt; 3) 8. se conve
nire, s kým onventre algm, inciděre in
algm.; viděre algm; shledám: se s ním
opět mihi postea in conspectum redibit;
právě s tebou 8. se žádám te ipsum cu
Pio; shledal jsem se 8 ním náhodou
casu milu oblatus est n. occurit; 8 něčím
se shledávati guaerčre, angutrěre, shledati
reperire algd,

shlédnouti, shlídnouti, něco a) ——uviděti,
spatřiti conspicěre algd ; zvl. o vyzvěda
čich: s. město a p. explorare (locum),
cognoscěre (situm urbis); 7— vůbec spa
třiti, v. toto; b) ——dolů pohlédnouti de
spicěre, nač in algd.

shluk, turba, caterva.
shluknouti, shloučiti, něco coartare, comprt

měre algd; 8. se tn unum locum conjflučre;
concursum facčre; tumullum conflare; lid
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se shlukl factus est concursus; v úmyslu
nepřátelském : 8. se proti komu exsur
gěre coníra n. adversus algm; vše se
shiuklo na záhubu vojska římského om
nia ad n. in perniciem exercilus romani
conspiraveruní; 8. se okolo koho otr
cum stare, (nepřátelsky) circumvenire
algm.

shluknutí, concursus, concursatio, (bouřlivé)
tumullus.

shnilota, putredo,
shniti, putrescčre; shnilý putrefactus; puti

dus (caro, uva); putridus.
shoda, consensto, consensus; ohledem smý

šlení consptratio.
shoditi, (dolů), dejicěre, praecipitare algm

(de n. ew loco algo), 8 koně eguo deji
cěre algm; s. koho (0 koni) efunděre
(eguus effundit eguitem) ; tp. 8 trůnu koho
s. expellčre n. spolare algm regno.

shodnost, v. „shoda.“ .
shodnouti se, shodovati se, consentire, con

venire, congručre; shodují se convenit in
ter 60s; všichni shodovali se omnes idem
senseruní; naše smýšlení se velice sho
duji magna esť inter nos studiorum con
sensio; účet se 8. raťio convenit nD.con
stat; rozkoše neshodují se 8 rozumem
voluptates raltoni non respondent; 8. se
s kým consenitre cum algo, convenit mihi
(algďd) cum algo; (ohledem narovnání)
deciděre n. transigěre cum algo, též pa
cisci cum algo; 8 věřitelem se S. satisfa
cěre creditovij 8. Be (s kým) oč (rans
igěre n. conficčre (cum algo) de re alga;
shodli se na čase fempus (proeli? commil
tendi) inter eos convenit; shodli jsme se o
mír pax convenil inter nos; 8. se (0 vě
cech) congručre, conventre (inter se); ne
shodovati se discrepare, dissentire, dissi
děre (inter se).

skodný, consentiens, couveniens, congruens;
adv. convenienler, cungruenter,

shon, concursatio, concureus, (bouřlivý) ču
multus ; jest 8. fiť concursus atd.

shora, adv. desuper, e loco superiore, ——od
boha divinitus; (8. až dolů a summo ad
imum;) — dříve, ve spisech supra.

shořeti, deflagrare, conffagrare; incendio de
lěri; též, avšak jen ve slohu vzletném
fammis absumi, incendio haurtri.

shotoviti, něco facěrre, conficére, co řemesl
ník fabricari.

shotovovatel, /abricator, opifex (rei alx).
shovění, a) ——sečkání erspectalio; míti 8.

exspectare (malé paululum, paulisper);
ost. v. „sečkání“ ; ——tiše se chovati
ouiescěre; b) — ztrpění indulgentia; s.
míti convivěre, 8 kým ondďulgěre alcui;
ferre lalgm n. mores ales; ignoscěrelou

shluknutí — schlípělý.

shověti, shovívati, a) — sečkati, v. toto a
„shovění“ a); b) — ztrpění míti, v. „sho
vění“ b); dlužníku s., v. „sečkání.“

shovívavost, indulgentia; 7— trpělivost pa
tientia, 7—šetrnost clementia, lenitas.

shovívavý, tndulgens, patiens, clemens, leni8,
v. předch.; adv. indulgenter; pattenter, cle
niter; benigne (judicare).

shození, dejectus ; často opíše 8e slov. „sho
diti.“

shrabati, shrábnouti, něco, tp. peníze 8. cor
raděre pecunias; nummos auferre.

shrbený, capite demtisso (též adv.).
shrbiti se, capul demiltěre.
shrnouti, něco comprehenděre algd; tp. pe

níze S. nUmmMoO8GaUferrTe; B. Be, V. „pshro
mážditi se.“

shromáždění, a) co děj — shromážďování
congregatio; obyč. však opíše se slove
sem; b) — shromážděné množství, vůbec
coelus, conventus; četné freguenfia; 8
lidu za příčinou hlasování a rozhodování
comitia, k vyslechnutí předlohy n. je
dnání o obecných záležitostech concio,
též concilžum; 8. poradní consilium ; 8.
na zřízení krále comilia regt creando ; 8.
senátu senatus; 8. soudců, též lidu v di
vadle consessus, 8. posluchačů řeči corona;
v 8. lidu apud populum.,

sdromáždiště, "conveniendi | locís; locus guo
conveniunt; 8. lidu (v Rimě) comitium.

shromážditi, shromažďovati, něco cogěre (eo
bylo rozptýleno) colligěre, 7—sněsti con
gerěre, conguirčre algd, peníze pecuniam
conguirčre; 8. koho congregare, cogěré
(homines), — svolati convocare, senát ae
natum cogěren. convocare, vojsko, branný
lid exercitum comparare, na jedno místo
exercitum in. unum locum contrahěre ;
shromážděný též convocatus (-—svolaný);
2) s. se congregari, convenire, cotre; (če
tně) confiučre, (chvatně) concurrěre, okolo
koho czrcumststěre algm.

shrýzti, něco devorare algd (též tp.).
shřáti, něco calefacčre algd; 8. se corpus

calefacěre,
shřešiti, peccare.
shůry, V. „pshora.“
shustiti, densare algd.
shustnouti, densari, concréscěre.
shvězdění, sidus.
gchablý, v. „ochablý.“
scházení, a) ——dolů chození descensus; b)

s. s cesty declinatio ; c) Z mizení de
cessio; d) nedostávání se tnopia, pe
nuria; 8. sil defecho virtum ; e) 8. 86
congregatio.

scházeti, v. „sejíti.“
schladiti, v. „ockhladiti.“
schlípělý, dependens; B. uši flaccidae prae

gravantesgue aurea.

——
——



schlípiti

Bchlipiti, uši a p. demžličre algd. (na př. au
res, auriculas, též tp.).

schnouti, povrchu extccari, úplně i u vnitř
arěscere; tudiž o údech a tělu ťabescčre,|.
contabescěre,

schod, a) — scházení,
peň gradus; pl. scalae, gradďus;

v. toto; b) — stu
"se 8

shoditi koho algm per gradus dejicěre; se|
s. spadnouti per scalas praecipitem ferri.

schodek, nedostatek ďnopia, penuria;
často též úslovím guoď deesť.

schoditi, v. „sejíti.“
schodnos?, opíše se adj., na př. nepochybuji

o s. místa toho non dubito, guin locus
alle pervius sat.

schodný, porviusj 8. cesta via commoda, fa
cilis, mumita; 8. učiniti munire, aperire,
patefacčre (loca) ; místy méně 8. tmpedi
tioribus locis,

schopiti, schápati, něco raptim colligěre, ar
vipěre algd; S. 86, V. „vzchopiti se.“

schopnost, vůbec facultas, s. ducha ingenium;
mnoho s. míti magno ingemio €8se; R.
k učení docilitas; s. k vynalezení čnven- |
tio; sollertia; často násl. adj.

schopný, a) ——schopnost rozumu mající %n
geniosus, aollers; -— učenlivý docilis; b)
s. k čemu, s čeho idoneus n. aptus rei
alcui n. ad algd faciendum; často: scho
pen býti posse alod facěre, lži mentiri
posse; n. jinými obraty: nejsem lži s.
mentiri non est meum; toho on není 8.
hoc non caďdiť in eum.

schouliti se, se complicare,
schovanec, alumnus.
schovanka, alumna,
Bchování, opiš násl. slov. (na př. ke s. dáti

něco deponěre algd).
schovati, schovávati, něco servare, asservare,

CONSETVATE,conděre algd; 7— nevyzraditi
servare, continěre (tajemství secrelum);
dáti s. něco komu alcuí algd servandum
dare; deponěre algd apuďd algm; meč do
pošvy s. glaďium conděre, (opět) glaďium
in vaginam reconděre; uvl. — skrýti (po
krytím) occulčre, occultare, tegěre algd,
(= zandati, zastrčiti) adděre, absconděre
algd (loco algo n. tn locum algm); 2) s.
se abděre n. occultare se; delitescčre, la
lere.

schrániti, schraňovati, něco, v. předch.
-schránka, vůbec, receptaculum; zvl. z spi

žirna cella; ——sýpka horreum ; ——skříně
arca.

schromnouti, v. „ochromnoulti.“
gchřadlý, decrepitus (senex); 8. tělo corpus

defectum el praemortuum.
schřadnouti, extabescčre, tabescěre ;

„cbřadnouti.“
schudnouti, v. „zchudnouti“,
schůdný, schůdnosť, v. „schodný“ atd.
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schůze, -ka, —scházení se, congressio; —
sbor convenlus; concilium, coelus; 8. 1ázu
politického concio; s. míti, držeti, opiš
slovesem „sejíti se“ ; soudníS, držeti C0%
ventus agěre,

schvál, v. úsloví: na 8. consulto, dedilá o
perá; činím to na 8. pruďens ac sciens
facio.

schválení, probatio, approbatio, comprobatio— chvála laus; srozumění consensus; —
odporučení commendatio; o senátu a P
říká se též auctorias; „bez S. senátu 1n
jussu senalus; často slovesem : DA 8. něčí
algo probante n. auctore; zjednati čemu
s. něčí n. u kobo, při kom probare alcui
alad; úmysl dochází s. constkum pro
batur.

schváliti, schvalovati, něco, a) = pochváliti
collaudare, laudare algd; 8. komu co
commendare alcui algd; b) — za dobré
uznati probare, důr. approbare, compro
bare algd ; neschvalovati šmprobare, non
probare, též reprehenděre algd; zvl. zá
kon Ss. legem aceipěre, (o lidu též) ju
běre,

schválný, consulto factus; zvl. s. posel nun
cius ad id missus; adv. Z na S., v.
„schvál,“

schvátiti se, prací labore nimio frangi.
schýliti, echylovati, něco dnolinare (caput in

dextram partem a p.) 8. 8e, ©) pův. in
clinare se n. inclinari; [3) tp. o času a p.inclinare| (inclinari),vergěre(sol);den
se 8. dies inchnatur n. inclinat (ad ve
sperum) ; zvl. neos.: schyluje se k čemu
(k válce, k smrti a p.) — hrozí něco im
minet, instal, impendet (na př. bellum,
mors a p.), jindy viděri; schylovalo se
k tomu, jakoby důstojenství královské
zase do města uvésti chtěl regnum resli
tučre videbatur ; ke zkáze se s. labi, col
labi; k prosbě něčí se 8. auďire preces
ales; k tomu jsem se schýlil tnclinat a
nimus uť hoc faciam.

schystati, v. „uchystati.“
schytati, (omnes n. plures) capěre, compre

henděre, v. „chytiti.“
schytralec, homo maliliosus, fraudulentus.
schytralosť,malitiosa astulia; fraus; artifi

cium; (co trvalá vlastnost) frauďulentia.
schytralý, asťtutus, ——lstivý fraudulentus,

dolosus, 7— honěný, úskočný versutus;
s. chlap, ptáček veterator ; adv. malitiose,
dolose.

síce, sic, 1) adv. a) k naznačení výjimky
— jinak, též: sic jináč alioguin; —= ji
ným spůsobem aliťer; sic nemrohou přá
telsttí trvanlivými býti aliter amicitiae
stabiles esse non possuní; často větou:
guod mist tla est (eriť, fuit); si res alter
ceciderit (cecidisseť); sic arci, sic jináč =

oj**
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ač guamguam, etsi, etiamsei a p.; 2) conj.
a) připouštěcí guiďem ; často změněním
věty guamguam, etst: byl 8. bohat, avšak
s vydajů těchto přece nebyl guamguam
dives erat, illoa sumptus toleraré non po
tuiť ; jindy comp.: bojoval s. udatně, a
však nešťastně forfius guam felicius pug
navit; b) a 8., a to 8, et guidem; přímě
tek k adj. donášejíc el is, et is guidem,
aigue 18, isgue; a S. ne negue 1s, nec 18;
obdržel jsem 3 listy a sice velmi obšírné
tres epistolas accepi easgue longissimas;
jindy dostačí pouze el.

Sici, v. „sekati.“
sídelní, 8. mě.to seďdesregní n. imperii; ca

put regní.
sídliti, (někdo) sedem ac domiciltum haběre,

habitare (alicubi, in urbe alga).
gidlo, sedes, domicilium; ——dům domus,

s. panovníka sedes ac domicikum princi
pis; dvorem a sídlem býti někde, v. „sí
dliti“,

síla, a) pův., vis, (působící) vires, (odporu
jící) robur; (obrazně) nervi: Z namá
hání conteniio; =— udatnosť virlus; ze
všech sil, vší silou omn? vi, summa ope,
ouanlum in me (te, eo), est n. omnibus
viribus; při s. a uzdraví býti vigěre, va
lére; jest při s., též vires et sujficiunt;
s. dodati vtres suppeditare, sujfficére; B.nabytiwirescolligěre,viribus| firmari,
zase se reficěre, se recreare, se recipěre;
též refici, rečreari; 8. odníti, 8. zbaviti
infiřmare, debilhtare algm n. algd, ne
přátelům Aostesfrangěre; b) — moc po
lentia, (o státu) opes; 8. jejich záleží ve
vojsku pozemním guteguid possunt, ter
restribus copiis valent; použiju veške
rých s. hlasu svého guteguid potero voce
contendam ; c) sila čeho, a) o předmě
tech sčítatelných multitudo; též vis, fre
guentia ; listů jeho mám s. ep?istolas ejus
sexcentas habeo; P) o věcech nesčítatel
ných vis, copia, pondus (auri, argenti,
frumenti); míti s. čeho, též abundare re
alga.

šiliti, corroborare, firmare mn. confirmare
(corpus cibo, animum); vires m. robur
adděre rei alcut; sílí mne naděje spes
me guasi allevat ; 8. Be vires reficčre.

pilnice, via; 8. stavěti viam munire.
gilniti, v. „silitio“
silný, a) — sílu mající, (působivě) valiďdus,

(k vydržení) robustus; s. člověk Romo
robustus et valens ; Z pevný firmus; tě
lesně 8. corpore valens; validus ; — udatný
manuforlis; praevalidus; fortis; s. býti
valěre, důr. viribus mullum valěre, mag
mis viribus esse; duchem n. na duchu
silen býti animo valěre; b) v Širším smy
slu: 8. pevnost oppidum munilissimum

píci — sjednotiti.

n. maximis operibus munilum; 8. duch
animi robur; B. důvod grave argumen
tum; 8. nápoj poťus valens; s. lék forte
remedium; ©) ——vydatný magnus (memo
ria, vo%), vehemens (tctus, venlus, som
nus, vis calorum n. frigorum), o vášních
též ardens, flagrana; 8. děšťpluvia largaj
8. vůně gravis odor; d) — četný magnus
(exercitus); legie mnetuze S. legio non
plenissima ; 8. posádka praesidium mag
num, firmum; e) — tlustý orassus, (0
těle) plenus; adv. a) forliteřr, graviter;
P) město 8. opevniti urbem valido prae
sidio jirmare; y) graviter, vehemenler;
s. mluviti vocem intenděre, magna 00ce
logut ; 8. voněti gravi esse odore.

silozpyt, přysica (orum); půilosophia de
natura. »

ailozpytec, physicus.
silozpytný, physicua.
simě, v. „Semeno.“
síň, a) -— přední dil domu vestibulum; a

trium; b) — světnice conclave (amplius) ;
aula.

sinalosť, livor.
sinalý, lividus.
BÍpavosť, ravis,
Bípavý, Taucus.
pípěti, sibilare.
síra, sulphur.
sirkovati, sulphure inficěre algd.
sirkový, sirný, sulphureus, sulphurosus.
siroba, orbitas; na sirobu narozený, v. násl.
sirobě, sirůbě, postumus; post mortem pa

tris natus.
sirobnosť, v. „siroba.“
sirotčí, gen. slov.: orbus, orba,
sirotek, ordus, orba; pl. ordi,
sirý, orbus.
sit, sítí, juncus.
síť, vůbec relte; 8. na zvěř plaga; tp. la

guei, insidiae,
sítěný, Junceua.
síti, sementem facčre; semen spargěre; B.

něco serčre, spargěre algd.
síto, cribrum.
sivý, glaucus, caestus (oculus); v. „šedivý.“
sjařmiti, jungěre (boves).
sjednati, a) 7—sjednotiti, spřáteliti, v. tato;

b) — učiniti a p., v. „zjednati.“
sjednocení, a) 7—Spojení conjunctio; (8. ve

spolek) consoctalio, congregatio; b) —
jednomyslnosť concordia, consensus; V.
„spojení,“

sjednocenosf, v. přech. b).
sjednocený, 7— svorný concors, concordid

conjunctus; chtěl jsem abyste byli co
nejsjednocenější vos volut esse guam con
junctissimos; ost. v. „svorný.“

sjednotiti, jungčre n. conjungěre (algd cum
re alga n. ret alcut); ——spřáteliti koho,



sjeti — skočiti.

v. toto; S. se conjungěre se cum algo,
conjungi; convenire; sjednotili jsme se 0
mír pax convenil inler noa.

sjeti, sjížděti, a) ——dolů jeti (na voze a p.)
devehi; deferri; (na koni) eguo devehi;
s. někam čn locum algm eguum demiltěre ;
b) sjeti, sjezditi ——jezdě shlédnouti
obire, visěre locum; obeguitare (staliones):;
2) S. se vůbec sejíti se, v. „sejíti.“

sjezd, a) ——sjetí, opiš slovesem 'psjeti“;
zvl. v úmyslu mepřátelském: sjezd (ne
přátelský) —— vpád čdncursto; excursio,
expeditio; 8. činiti, (o vůdci) mmilitesin
expeditionemeducčre; (o vojínech) excur
sionem, facčre, excurrčre; 8. — přístup,
v. toto; b) — shromáždění, v. toto,

sjíti, v. „sejíti.“
sjití, v. „scházení.“
skáceti, v. „skotiti.“
skákati, v. „skočiti.“
skála, vůbec sarum, příkrá rupes; — zvl.

mořské skalí scopulus; cdutes; kus 8. sa
zum.

kalí, saxa (orum); rupes, scopuh; cautes
v. předch,

skalina, v. „skála“ a „skalí.“
skalisko, -iště, saxelum; caules,
skalnatý, sax08us,
skalní, -ý, saxeus, též aagosus; S. rozsed

lina * htatus rupis; 8. jeskyně spelunca.
skameněti, in lapidem mutari; tp. oblorpes

cěre; skamenělý attonitus.
skameniti, tn lapidem mutare (algd).
skartiti se, ad irritum caděre n. redigt.
sklad, s. těla figura corporis; podobně: 8.

něčeho (dříví, vína a p.) horreum, cella;
tp. -Z spůsob, jakým něco uspořádáno
jest conformatio; structura; ——pořádek,
v. „lad“; (v mluvnici) compositio verbo
rum; 7— harmonie concentus; 7 souvi
slosť continuatio (verborum); pérpetuiltas
(orationts),

skladatel, gut componit algd; zvl. 8. spisu,
knihy a p. awuctor,scriptor (libri alcs);
s. býti scripsisse algd; 8. písní počta ly
ricus n. melicus; gut carmina ad lyram
componit ; s. hudby gut modos facit n.
modos musicos compontl.

skládati, v. „složiti.“
skladba, v hudbě: * musica, guam vocant,

composilio; v mluvnici * synlaďi8; syn
tactica conformatto.

skladiště, horreum ; cella.
sklamati, v. „oklamati“, „ošiditi.“
skláněti, v. „kloniti.“
sklapnouti, tp. — nezdařiti se non succeděre,

ad trritum caděre n. redigi.
skláti, koho transfigěre, trajicěre algm.
gklátiti, něco deculěre algd.
skleněný, vilreue.
sklenice, poculum vilreum; vůbec — pohár
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poculum, scyphus; — láhev ampulla;
u 8. vína dníer vina, inter scyphos.sklenička,vasculum| vitreum;| ost.
předch.

sklenouti, něco concamerare a!gď.
sklený, vitreus.
sklep, — klenutí, camera; zvl. «) vůbec

——komora klenutá fornig; locus con
cameratus; cella; (podzemní) cella subter
ranea; hypogeum conchmeratum ; vinný. 8,
cella vinaria; horreum; P) — vězení, v.
toto.

sklepní, -ový, gen. cellae n. adj. cellarius.
sklesnouti, collabi; conciděre; (důr.) corručre,
sklíčenosť, antm: demissio; animus ajflictus,

abjectus,
sklíčený, aff/ictus, abjectus ; všecken 8. affiic

tus debilitatusgue; s. býti animo esse
ajfheto, abjecto, též fracto, humili; adv.
animo abjecto, ajfflicto.

sklíčiti, pův. compriměre, preměre, (okovy a
p.) vřnetre algm, algd; tp. affligěre, fran
gěre animum alcs n. algm, sklíčen v.
„sklíčený.“

skliditi, sklízeti, něco amověre algd; zvl. 0
bilí 8. demetěre fruges, messem facěre; 8.
se ——pryč jíti facessčre, abire.

sklížiti, něco conglutinare algd.
sklo, vitrum.
sklon, -ek, pův. čneltnalio; tp. — Konec exi

lus; 8. Života finis n. exitus vilae.
skloniti, něco čnelinare algd (na př. caputindextrampartem);| flectěre,inflectěre

alad; tp. frangěre; s. se inclinare se;
inclinari; též inclinare, vergěre (dies, sol) ;
s. se k čemu ceděre alcui.

sklonitost, tnolinatto; (zvl. při pohledu
s dola) ace/tvitas (při pohledu shora) de
clivitas.

sklonitý, tnelinatus; acelivte, děclhivis(rozdíl
v. předch.).

sklopiti, něco dejicčre, demittěre algd (in
terram) na př. oculos, vultum, caput, au
res; sklopenou hlavou capite demisso,

sklouznouti, fallente vestigio labi, (a když
upadne) caďěre ; sklouzl na ledě glactea
vestigium ejus non recepit; mnoba mi
sklouzla me instabils gradus fefellit.

skluzký, v. „klazký.“
skoba, (veliká) obex, (menší) pessulus,
skočiti, skákati, vůbec salire; saltum eděre;

do výše ewsilire, (-— vyskočiti z něčeho
ven) prosilire; dolů 8. desilire, na něco
instlire (na koně tn eguum), k čemu as
slire; zpět s. (strachem a p.) rest'ire,
recellěre; přísl.: (to udělati a p.) zdá se
mu na tvrdo 8. asperum ipsi videtur ;
zvl. «) radostí s. exwsultare (gaudio n.
prae gaudio); PB)s. komu do vlasů, do
očí involare alcui in capillum, in oculos;
+) do řeči komu s. tnierpellare algm .lo

v. též
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guentem, oblogui alcui; ost. v. „přejíti,
přejmouti“ řeč.

skočmo, adv. saltu n. saliens.
skok, saltus; 8. udělati, v. „skočiti“; v 8.,

skokem sallu n. saliens, =——rychle celeri
ter, cito, raptim.

skoliti, v. „skláti.“
skon, v. „skonání.“
Skonalosť, finta.
skonalý, finitus ; 7—smrtelný mortalis.
skonání, a) Z Čia skonávajícího confectio ;

často se opíše slovesem; b) ——konec
Jfinis, eritus; zvl. s. života finis n. exitus
vitae; excessus e vita; obitus: často opiše
se slovesem; v. též „smrť.“

skonati, skonávati, něco Jfinem facčre rei
ales mn.alcui, conficěre, perficčre algd;
zvl. s. (život) viťam finire, e vita exce
děre; v. „umříti“; skonávati animam a
gěre ; 8. se finem haběre, v. „skončiti“; —
díti se eventre.

skončení, A) ——čin skončícího confectio ; 8.
pře, a p., opiš slovesem; b) — konec, v.
toto; 8. života, v. „skonání.“

skončiti, něco jinem facěre n. afferre rei
ales n. alcu?, conficěre, perficčěre algd;
Jinire n. ad finem perducčěre n. ad exitum
adducčre algd; válku s. (vůbec) belli n.
bellandi jfinem facére, (přemožením ne
přítele) bellum conficěre n. perficěre; de
bellare, (mírem n. smlouvou) bellum com
poněre; válka jednou bitvou byla skon
čena uno proeho debellatum est; boj B.
proehum diriměre; psaní, řeč 8. finire n.
concluděre epistolam, orationem, modlitbu
precandi finem facčre; řeč svoji skončil
takto ad exiremum haec dixzit, svůj list
in extrema epistola haec scripstit; při 8.
diriměre, componěre litem ; život 8., v.
„skonati.“ 2) s. se Jfinem háběre n. ca
pěre; ad finem n. exitum adduci; con
fici; jak se to skončí? guorsus hoc acci
det, evadet? neskončí se bez krve pro
lití res non stne sanguine componetur,
conficietur; dobře, špatně se to skončilo
res bene, male cesatt,

ekopati, něco, == rozkopati (pols) foděre ;
s. vrch, hráz a p. subvertěre montem ;
též aeguare, exneguare (locum, aream);
hory 8. montes coaeguare; dolů 8., skop
nouti detruděre, dejicčre, deturbaré algm.

skopec, verveX.
skorem, v. „skoro.“
skorně, ocrea.
skoro, v. násl.
skorý, a) ——brzký maťurus, propinguus ;

b) = rychlý oceler, cilus; ©) IZ ranný
praecox ; adv. skoro a) ——brzo drevi
(tempore), mox; B) ——rychle celeriter,
cito; gy)Z časně primo mane; 8. zralý
praeccx ; ©)— téměř prope, paene; pro

skočmo — skrátiti.

pemodum, fere; tantum non; též non mul
tum abest guin ete.: skoro n. skorem by
byl býval zabit haud multum aberat guin
interficeretur; s. bych byl řekl paenedix.

skořápka, — řepina, (ořechová) putamen;
(na vejci, na některých živočiších) česla.s

skořepinák, conchyltum; animal testaceum.
skořice, cinnamomum.
skositi, (trávu a p.) caědere (foenum) ; vůbec

demetěre, desecare algd.
skot, a) ——dobytek vůbec grex; b) — s.

ovčí n. menší pecus (orts); grex ovium;
c) obyč. — větší dobytek armentum,
boves.

skotáctví, tp. lascitwta; petulanlia.
skotačiti, tp lascivire; petulantem esse.
skotačivosť, v. „skotáctví.“
skotačivý,lasctvus; petulans; adv. petulanter.
skoták, a) ——pasák, vůbec pastor; — pa

sák skotu dubu!cus; b) tp. = neposedný
hoch puer lascivus, petulans.

skotaliti, něco devolvěre algd; 8. se (0 vě
cech) devolvi, deferri; (o osobách) prae
cipitart.

skotiti, skáceti, něco dejicěre algd; — vy
vrátiti evertěre; stromy Ss. arbores cae
děre; (vozem) 8. curru effundi: tp. na
ději něčí 8. destitučre spem ales; spe
deturbae algm; 8. se collabi, conciděre,
(důr.) corručre; náhle dolů se S. praeci
piťare, s koně eguo ejfundi, 8 vozu curru
exculi; tp. ad trritum caděre; naděje
moje se skátila spe dejectus sum.

skoumati, atd., v. „zkoumati“ atd.
skoupiti, něco — pokoupiti coéměre (omnta,

omnes merces alcs).
skoupiti, ——skoupým býti lenacem esse, B.

(se) s čím nimis parcěre rei alcui.
skouposť, čenacitas, illiberalitas.
skoupý, čenaxw,úlliberalis; důr. sordidus;

tp. s. na řeč inops verborum; brevitatis
nimtum sťudiosus ; adv. tenaciter, illiberater.

skovati, něco cuděre, tunděre (ferrum); —
kováním spojiti tncude inter se jungěre
algd; — kováním učiniti fabricari, pro
cuděre (ensem),.

skrácení, a) z— čin skrátiícího, opiš slovesem
„skrátiti“ ; b) skráceaina (slova) nota
(verbi); ©) 7—ujma, škoda detrimentum ;
8. trpěti na čem, S. míti ďetrimentum ac
cipěre n. facčre; v. „skrátiti.“

skrácený, v. „skrátiti.“
skráň, -ě, I— čelist mawilla; — spánky

tempus (capiťis); obyč. pl. tempora.
skrásti, v. „okrásti.“
skrátiti, skracovati, něco dreviorem facěre

n. redděre rem alguam ; ——stáhnonti
contrahěre; — skrácením zohaviti decur
tarej — ořezati amputare, circumciděre;

—



škrbec — skrz.

často tp. contrahěre (orationem, opus,
tempus, noctem a p.); při mluvení 8. něco
in angustum n. in breve cogěre, in pauca
conferre algd, při psaní per noťas scri
běre, verborum compendia facére; řeč s.
cončrahěre orationem ; in anguslum n. in
breve cogěre; inciděre sermonem (rozmluvu
ukrátiti); slovo s. (u vyslovení) tmmi
nučre verbum; v psaní S. něco noťis ex
cipěre algd; notare; život komu s. (o
věci) maturare alcui mortem ; zvl. s. koho
— ubližovati injuriam facčěren. inferre al
cut; s. koho na čem n. v čem, s. komu
© ... "— —
V čem čnjuriá detrahěre de re alga (na
mzdě de ales mercedej, na spraved!nosti
tn jure suo algm onterpellare, na svobodě
minučěre, tmminučěre ibertatem alcs; 8
právo něčí minučre jus als.

skrbec, -blík, homo sordidus;
homo tenax, tlliberala.

skrbiti, sordidum, tenacem, tliiberalem es8e;
8. (se) s čím parcedďare algd, nímium par
cčre rei ulcu.

skrblictví, sordes; tenacitas, illiberalitas.
skrblý, skrbný, sordidus; tenax, úlliberalis;

adv. sordide, illiberaliter,
skrček, Aomo pustllus.
skrčiti, něco contrahěre algd (na př. fron

tem, a p.); 8. Be se complicare; convolvi;
též zvl. o věcech contrahi, cogt.

gkrocení, ďomitus ; tp. 8. náruživostí sedalio
perturbaťionum animi.

skrojíti, něco absciděre algd.
skromnosf, v. „skrovnost“ b),
skromný, v. „skrovný“ b).
Bkropení, aspersto, respersio.
skropiti, něco, čím conspergěre, aspergěre,

n. důr. opplěre algd re algá (algm lacri
mis); rigare (aigd rore); krví 8. sanguine
respergěre n. cruenlare.

skrotitel, domitor.
skrotitelný, gu?domarti potest, facilis ad do

mendum ; coércilus.
pkrotiti, a) ——krotkým učiniti domare (bel

luas, též genles feras); mansuefacčre (be
stiam); b) tp. coěrcěre, refrenare, též do
mare, mansuefacčre (juventutem, plebem);
moderart (irae), žádosti a p. S. coěrcěre,continěre;| cohiběre,domare(libidines,
tram); zahnati erplěre (famem, si
tim); 8. koho měiťtemet mansuetum algm
redděre.

skrotnouti, mansuefieri; milescěre; nevím,
proč tak náhle skrotl nescio, cur tam su
biťo mansuetus fueril,

skroušenosť, v. násl.
skroušený, srdce 8. * animus acerbisstma

poentitentiá ajfflictus; ady. * cum poent
tentia, animo poenttentiá commoto.

skroutiti, skrucovati,něco, detorgučrealgd; krk
8 „v. „zakroutiti“; s, se se complicare; convolvi.

(mírněji)
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skrovničký, přelož supezi. adi. „skrovný“;
ten. n. tak 8. čontulus; (že sotva k to
muto s. dopisu času jsem nabyl uť huic
vix tuntulas epistolae tempus habuerim).

skrovniti, čeho parečre (labori, pecuniae).
skrovnosť,a) — malosť parvitas, exiguttas;

o těle drevičas, co do počtu paucitas;
b) — mírnosť modestia, moderatio; vere
cundia; ——zdrželivost temperanlia, conti
nentia. “

skrovný, a) = malý parvus, exiguus; —
neznačný tenuts (praeda), levis (spes);
7 nečetný exiguus (exercilus, classis; res
Jfamiliarts) ; parvus (pecunia; manus);
modicus; tak 8. tantus n. tanlulus; 8. pe
níz, též paulula pecuniaj; na skrovném
přostati 7—na mále, v. „malý“ ; s. počet
paucitas; často dostačí subst. deminuft.:
s. zahrádka hortulus; s. knížka libellus;
s. oběd coenula, s. sláva gloriola; po
dobně: jak Ss.guantulus; b) m mírný
moderatus, temperatus; modestus, conti
nens (s. strava viclus čenuis,parcus); 7
nevypínavý modestus, moderatus; verecun
dus (ve svých požadavcích n postulanda);
sudmissus; s. mlčení modestia; adv. a)
skrovaě n. po skrovna parum; exigue
(míti zásoby s. na 30 dní exigue dierum
triginta frumentum haběre); leviter; b)
moderate, temperanter (vivěre).

skrýš, latebra, též pl. latebrae; opovržlivě
latibulum; lotrovská 8. latronum recepta
culum;. locus latronum oceultator ac re
ceptor; podzemní s. specus, spelunca; =
doupě lustra (orum); v. též „úkryt.“

skryt, v úsloví: v 8. tn ocoullo; occulte,
clam; ost. v. předch.

skrýti, skrývati, něco (pokryvkou) occulěre,
occultare, tegěre, (v úkrytě) abděre, ab
sconděre'algd; (zapíraje) disstmulare (do
lorem, odium, aegritudinem antmi); — u
achovávati conděre algd; 8. co před kým
celare algm algd; 8. co kde abděrealgd
loco algo n. tn locum algm; 8. 86 abděre
n. occultare se; deliteacěre, latěre.

skrytost, zvl. v úsloví: v 6., V. „skryt“ ; v.
8. míti, v. „skrýti.“ ©

skrytý, occultus; absconditus; abditus; lec
tus; — tajný clandestinus, furtfivus; (co
jen málo zasvěcencům známo jest) arca
nus; 8. býti, latěre, delitescčěre; 8. prů
kopy cuniculi tecti; adv. oceulle, in 06
culto, clam; obscure.

skryvač, occultator ; (který zloděje přecho
vává) receptor.

skrz, -e, 1) praep. a) o místě, per 8 akk.;
k naznačení cesty, kterou se kam při
jde, stává obyč. pouhý abl.: s. tuto bránu
odešel hac portá abůt; b) 7— pomocí,
přičiněním koho per 8 akk.; s. tři nej
mocnější národy celé Gallie se zmocniti
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per tres potentissimo8 populos totius Gal
liae potirt; vhodněji však ablativy sub
stantiv přiměřených smyslu věty, jako:
ales opera, beneficio, auxilio, arte, fraude,
dolo, insidiis, consilo, též algo auctore,
suasore, duce A p. 8. mne per me, meď
operá, meo beneficto atd.; c) o příčině
propter n. ob s akk., causž s gen.; též
poubý abl.; zvl. s. to propleréea, eam ob
rem n. causam; tideo, idcirco; často též
guae guum la sint n. obvětím: mluvil
trochu svobodomyslněji a 8. to odsouzen
k lomům gut guum Uiberius dicereť, in
lautumtas conjectus est; d) u 'sloves: pří
sahati, zaklínati, zlořečiti per 8 akk. (s.
boha per deum immortalem); e) čas per
s akk.; 2) adv. jíti 8. čransire (per lo
cum algm); musím jiti 8. necesse esť eč
pervádam; jeti s. transveht; per locum
atom veht; zvl. na S., Ve B., 8. na B. ©)
— úplně penitus; — zcela prorsus ; pla
ne, onnino, 7—v každém ohledu ab omni
parte; jindy též adj. totus: kniha jest
na s. Špatná totus liber malus est; na S.
probodnouti, prohnati transfigěre (algm
gladďio), perfoděre (parietem); jinak $$)
na 8. 7— průměrně plus minusve, plus
rmnus.

skřehlost, rigor.
skřehlý, rigens n. vigidus; 8. býti rigěre.
skřehnouti, (zimou) rigescěre, obrigescěre ; —

křehkým se státi (o msse a p.) moliem
Jieri.

skřehot, atrepitus, stridor, fremitus.
skřehotati, strepitum eděre, striděre, vl.

zuby s. dentibus frenděre; o žábě co
axare,

skřek, skřekati, v. předch.
skřet, v. „skřítek.“
skříně, armartium.
skřípati, -ěti, zuby frenděre n. crepitare den

tibus,

skřipec, (nástroj katovský) čormenta (orum),
eguuleus ; fidiculae; na 8. koho. roztá
hnouti algm dare tn tormenta, deděre tor
mentis; pomocí s, vyšetřovati guaestionem
de algo servilem in moďdum haběre.

skřípění, zubů sťridor n. crepitus dentium
skřípnouti, colliděre.
skřítek, lar, v pl. lares, penates.
skřivan, -ánek, alaudďa.
skřivení, čnflexi0.
skřivenina, flexus.
skřivenost, curvatura; aduncitas.
skřiviti, něco tncurvare, inflectěre algd; po

řekadlo: ani vlásku neskřiviti komu ne
levissimam guidem injuriam inferre alcui;
9. Be incurvari,

skučení, ejulalio, gemilus, ululalus; 8. větru
stridor.

Skřehlosť — skutek,

skučeti, ejulare, geměre, ululare; o. větru
striděra. '

skuhrati, v. předch,
skulina, réma, fissum ; — díra foramen; —

nevyplněné místo lacuna. —
skuliti, v. „skotáleti.“
skumnost, raltc, praecepta (artis ales);

disciplina, doctrina.
skumný, gui in praeceplis et ratione tantum

positus est; 7— skoumavý, v. „skouma
vý“; s. vědomost n. pl. 8. vědomosti ra
tio et doctrina; sctentia, doctrina, B. vě
domosti míti řatione algd cognitum ha
běre; 8. vědomosti nedostačají non suf
Jiciť praecepta et rationem (artis alcs) te
něre; adv. ratione; ex praeceplis artis.

skupec, v. „skrbec.“
skupení, -ina, (životných bytostí i soch

zvl. jízdeckých) ťurma ; skupeniny spola
rozmlouvajících sermones inter se seren
tium circuli; často těž adj. plures, juncti
a p., n. pl. subst.: 8. ostrovů tnsulae(complures);8.ostrovů| Strofadských,
Strophades insulae; B. vrchů montes con
tinui; 8. mladíků adďolescentesaliguoť con
globati.

skupiti, conglodare, conjungěre.
skupovati, v. „skoupiti.“
skutaliti, v. „skotáleti,“
skutečnost, a) v. „činnost“ ; b) — pravdi

vosf, a) co vlastnosť veritas; v 8., dle s.
re, re vera, re psa; fB)— skutečná věc
res vera, věrum, 7— výsledek eventus;
obyč. však opíše se; zapírám s. toho
nego rem esse; nedá se pochybovati 0 S.
věci té dubitari non potest guin res vera
sit; řeč, jejíž látka ze s. vzata jest ora
tio in gua vera materia est.

skutečný, verus; IZ opravdivý germanus;
též solidus; 8. osoby a věci představovati
in hominum vrerumagueverilale versari;
jest to 8. pravda hoc verisstmum est; lí
čiti 8. Život vitam, uť est, depingěre; po
vím 8. pravdu aperiam guod res est;
adv. a) I— opravdově, vere; re, re vera,
reapse; často však vypouští se, zvl. ve
rčeních u! esť, sicut est a p.: mnozí ná
hled jeho měli za ukrutný, jak s. byl
multis, ut erat, atrox videbatur ejus sen
čentia; v. Voj. Ruk, $ 76, b; 8. nějaký
aliguis, aliguid: cit umírání může s. ně
jaký býti sensus moriendi aliguts esse po
test; zvl. v otázce ironické; s.? stane?
tla vero? b) co Částice stvrzující Z za
jisté sane, nimirum, profecto.

skutek, /aclum; ——příběh res; s'avný A
důležitý 8. facinus; res gesta, opus; pl.
skutky, vůbec facla, znamenité res ge
stae, gesta (bello el pace); 8. oprotiv slova
res; hanebný s. facinus (nefartum), turpe
Jactum, flagiliumi scelus; dobrý 8. recte



skvělosť — slanina.

n. bene facium, těž bonum factum, špatný,
zlý s. male n. malum facium, šlechetný
egregie factum, praeclarum facinus; po
mnohém ukrutuém a lakotném S. guum
multa crudeliter avaregue fecisset; při s.
postihnouti, vzíti koho tn man?tfestofa
cinore deprehenděre algm; s. vykonati,
učiniti facinus ejfficčre, rem gerčre, algd
facěre; zvl. a) skutkem- n. skutky (svý
mi) re, opěra; slovem i skutkem constlio
eť operá n. re; ne slovy ale "skutkem
non verbis sed re; skutkem prokázati
něco praestare algd; b) v skutku, —
skutečně, v. „skutečný“ adv.

skvělosť, vůbec splendor (též tp. — slovut
nost), 8. čistého, hladkého povrchu nětor;
blýštící se fulgor; 8. vydati, v. „skvíti
sa“ 3 tp. 8. mravů morum probitas; — vel
koleposť magnificentia

skvělý, a) pův. splendidus; nitidus, fulgens
(rozdíl v. u předch.); b) tp. splendidus;
tlustris, clarus ; amplus; 8. okrasa lumen
et ornáamentum; 8. čásť lumen; pars n.
locus operis maxime illustris; míti B.
vlastnosti virtutibus elucčre; za velmi s.
okolností fforentissimus rebus; dobyti s.
vítězství magnificevincčre ; adv. splendide;
magmfice; 8. bílý candidus.

skvěti se, skvíti se, a) pův. splenděre; ni
těre, fulgére (v. skvělosť); b) tp. splenděre,
Jiorěre (na př. gloria generis floret ; těž o
osobě: fforeo in omnt administralione rei
publicae); elucére; těž excellěre, admira
ltonem su% ejfficěre, Čím, nad drahými
algua re, prae ceteris n. inter omnes.

skvost, a) ——velkolepesť magnificentia, —
skvělosťt, v. toto; b) — okrasa ornatus,
ornamentum; zvl. pl. skvosty margarilae
gemmaeguo.

skvostnost, magnificentia, ohledem na pří
lišné připravy apparatus; marnivá s. lu- |
xuria; sumplus ejffusi.

skvostný, magnificus — nákladný sumptuo
Sus; preliosus; lautus; Z s mnobýmipři.
pravami spojený apparatus; s. hody coe
na lautissima, apparalisstma; 8. stan
tentorium omni luxu et opulentiá instruc
lum; adv. magnifice; preliose, apparate,
laule, sumptuose; 8. koho vyčastovati
algm apparatis epulis acoipěre.

skvrna, v. „Škvrna.“
slabec, tělesně komo imbecetllus, chorobný

infirmae valetudinis; duševně homo tmbe
cičli n. tardi ingenii n. obtusior.

slabika, syllaba.
glabikář, * lbellus elementorum.
slabina, pl. -iny, -izva zlia (um).
slabiti, tělesně debilitare, infirmum n. debile

redděre algd; ost. v. „seslabiti.“
slábnouti, iufirmum n. invalidum fieri ; vires me

defictunt; debslitari et frangi; tp. langue
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scčre; senescěre (antmus, těž vires); de
crescčre; zrak slábne acies hebescit, pa
měť memoria minuitur, labat.

slaboch, v. „slabee.“
slabost, -ota,. infirmitas, imbecillitas (násled

kem neduhu) debilitas; s. těla, též cor
pus tnfirmum; 8. věku sentum ; s. zraku,
očí oculi hebetiořes, oculorum valetudo;
podobně: s. blasu extlitas vocia; v ohledu
duševném, též imbecilhitas, infirmitas; —
vada, chyba erratum; 8. rozumu, ducha
anmimiimbecillilas, ingentii infirmilas; acies
animi obtusior; je-li „slabost — umdle
nost“ languor; nulla vis, lassitudo 5
nedostatečnost error; insctenlia rei ales;
= poddajnost mollities animi ; svoji 8. u
kázati lalus praeběre n. dare advérsario;
mnohé s. míti zn mullis rebus labi; 8.
svoji znáti, cítiti sentire guid sibi desil,
non nimtum sibi tribučre; Be s. něčími
strpení míti sgnoscěre erroribus (imbecilli
tati) ales.

slaboučký, po případě superl. slova násl.
slabý, a) — netuhý čenu:s; skrovný parvus,

exiguus (spes, classis, exercilus, copiae) ;
slabší tnferior (copits); ——útlý lenu?is,
(sonus), gracilis (crura); exilis (vox); le
vis (spes, argumentum, suspicio); b)
nesilný nfirmus, tmbecillus (churavý);
neduživý debilis; fragilis; poddajný
mollis; = wdlý langutdus, iners; s. řeč
oratio languida, jejuna, enervata; 8. člo
věk, v. „slabec“, ma těle i na duchu
confectus corpore el animo ; 8. paměť me
moria hebes, parum tenax, infirma; s. dů
kaz leve argumentum; s. síly vires ajfec
ae, (důr.) ajfflictae; 8. oči oculi hebetes,
míti oculis minus valčre; 8. rozum ant
mus imbecillus, ingentum infirmum n. he
belius; oblusior animi acies; 8. rozumu
býti mente captum, ingemiohabetiore esse;
s. býti v čem parum eruditlum esse re
alga, non multum profecisse in re alga;
adv. a) tenuiler; exiliter; řeka s. teče
ftumen tenui fluit agua; b) infirme; pa
rum; languide.

sladkavý, dulciculus; 8. chuť míti ďulciculo
sapore esse.

sladkost, dulcedo ; — lahodnost suavitas.
sladký, dulcis; 8. jako med mellitus; tp. —

lahodný dulcis, suavis; Jucundus, blan
dus ; adv. 8. chutnati ďulc? sapore esse;
tp. suaviter, blande (logui a p.).

sladnouti, dulcescčre; tp. placére (alcui); též
delector re algá.

slaďounký, přelož superl. adj. „sladký,“
sláma, stramentum.
slaměnka, slamník, * aaccus stramenio re

fertus.
slaměný, stramineua.
slanina, lardum.
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slánka, salinum.
planosť, salsitudo.
planý, salsus; 8. voda agua salsa; 8. důl

salinae; 8. prameny aguae salsae.
slast, suavilas; laetilta, (magna) voluptas;

slastí opojen laetitia n. voluptate gestiens
(elatus); slasti plný laetitiae et voluptatis
plenus; laetus.

slastný, -— slasti plný, v. předch.
slátanina, cenio.
slátati, consučre algd.
slatina, (== místo bařinaté) campi uliginosi;

solum uliginosum.
sláva, a) vůbec ——dávaná čest gloria; —

pochvala laus; — slovutnosť, slavná po
věsť Jfama, nomen, claritas; decus; am
plitudo ; 8. po smrti gloria apud posteros,
fama superstes, nominis fama; w. vojen
ská laus bellica, gloria militaris n. in re
miltarij žádost slávy gloriae cupiditas
n. avidilas; laudisšstudium; gloriae amor;
slávy hodný laude dignus, gloriosus, lau
dandus, (vší s. hoden omni laude prae
stans), býti gloriam merutsse ; u veliké
s býti, v s. kvésti gloria excellčěre,flo
rěre; b) velkolepost magnificentia,
splendor ; 7—vážnost amplitudo, dignitas;
c) 7—nádhera, skvostnosť pompa (solem
nis), magnificentia; apparatus ; vítězná s.
triumphus; d) při vzvolání: sláva! (ať
žije) bene beategue vivat ! s. tobě! macte
virtuče esto ! (při pochvale),

slavík, luscinta.
slaviti, a) ——velebiti praedicaré (algd), lau

dibus efferre n. celebrare, laude ojficěre
(algm) ; b)— světiti agěre, agitare (svátek
a p. diem festum); (u valném počtu a
hlučně) celebrare (diem); podobně: hody
s. convivium agěre; bry 8. ludos freguen
tare, vítězství triumphare n. triumphum
agěre (nad kým de algo, ex terra alga).

slavnost, a) ——sláva gloria; 8. jména no
minis fama, claritas; v. „sláva“; b) —
velebnosť magnificentia, splendor; ec)=
okolnosti, které věc vážnou činí solemne;
cerimona; pompaj d) ——svěcení dne
celebratio; = den slavný dies festus; 8.
na poděkování gratulatio; supplicatio.

slavnostný, v. „slavný“ c),
slavný, a) ——rozhlášený clarus, gloriosus,

inclitus, tilustris, čím re alga; — chvalný
laudabilis, laude dignus; státi se s. gloriam© comparare,laudemsibiparare;
avými činy rerum gestarum glorid florěre;
s. býti fforére; Ss.učiniti, v. „oslaviti“ ;
b) zz nádherný magnificus, (obledem na
útraty) sumpluosus; IZ úpravný appara
tus, ——skvělý aplendidus, amplus; 8.
průvod pompa solemnis; dosíci 8. vítěz
ství magnijice vincěre; ©) 7—sváteční 80
lemnis; festus; 8. den dies festus; 8, oděv

slánka — slib.

ornatus solemnis n. feslus; s. průvod pom
pa (solemnis); s. brána porta iriumpha
la; s. oběd epulum ; adv. gloriose; cum
laude; b) magnifice, apparate; splendide;
c) solemniter.

slečna, virgo nobilis.
sled, vestigium ; (ubírati se po 8. něčím se

gui algm; v. „následovati“); — zbytek,
zvl. pl. sledy religuiae, též rčením guoď
superest n. religuum est,

sledovati, v. „následovati“ ; zvl. řeč něčí s.
(8 pozornosti), v. „pcselouchati“; cíle ně
jakého 8., v. „směřovati.“

slehnouti, (-—poroditi) partum eděre; 8. sy
nem parěre n. parlu eděre filium; 2) 8.
se ——ssaditi se destděre, demitli.

slech, v úsloví: ani slechu není po něm, n.
o něm, v. „zmizeti“; ost. v. „sluch.“

slepec, — slepý člověk, v. „slepý.“
slepice, galiina.
slepičí, gallinaceus.
slepiti, něco conglutinare (algd).
slepnouti, caecum jfiert, oculosperděré n, amit

lěre, capi oculis.
slepost, -ota, a) pův. caecilas; slepotou raniti

koho, v. „oslepiti“; b) tp. caecitas; slepotou
raniti koho caliginem ojffunděre animo
ales.

slepý, a) pův. caecus; oculis caplus; býti
8. caecum n. oculis caplum esse, oculorum
usu carére; slepýma očima clausis ocu
lis; b) tp. — bez rozvaby caecus (amor,
Jides, cupiditas); temerarius; 8. náhoda
temeritas et casus; c) bez podstaty inanis
(čerror); adv. a) obyč. adj. n. clausis
oculis: hnali se 8. do vody caeci ruebant
in aguam; b) temere, inconsiderate; in
consulle; caeco impetu,

sletěti, slétnouti, devolare; tp. = spadnonti
praecipitari nD.praecipitare; čum impetu
decurrčre; o věcech devolvi, deferri.

sleviti, na čem da pretio reměttěre algd;.
minore prelio venděre alagd.

slezina, lten.
slézti, 4) intrans., a) ——lezením dolů sjiti

derepěre; B) sestoupiti descenděre; +) —
vypadati (o vlasech) deffučre (capilli de
fluunt) ; b) trans.: 8. něco =- lezením vzíti,
přelézti ascenděre (montem, muros); e8
cenděre n. ascenděre, evaděre (in monlem,
in muros); po řebřících s. město (čmpetu
facto) urbem scalis capěre; hradby muni
menta ascensu capěre; s. vrchol hory eva
děre in jugum monlis, eniti in verticem
montis; 2) 8. se correpěre.

slib, a) bohu, zaslíbení volum; 8. učinili
voltum facčre, suscipěre, (hlasitě) nuncu
pare; 8. splniti, vyplniti votum redděre,
perso'věre, exsolvěre; b) 8. člověku, pří
pověď promissto; promissum, Jfides; 8.
s přísahou aacramenlum;.často slovesem:



slíbiti — sloužiti.

na veliké sliby (to učinil) guúm multa et
essent polliciti, n. guum et prolixe promu
sissent . + .. povzbudil vojíny «slibem,
že.. .. animos militum úncendit spe
propositd ....; mám S, promětlilur měhi;
s. obapolný jfiďdesdata el accepla, si dáti
idem (et jusjurandum) inter se dare; 8.
učiniti komu, že... promtttěre n. polli
ceri alcui algd; slibu svému dosti činiti
promtissum servare, solvěre n. persolvěre,
promisso stare; Jfidemservare; ©)Z ru
kojemství, v. toto; d) 8. se závazkem
pactum; 8, držeti paclum praoslare, ma
něre in pacto; vojína ze S. propustiti
militi missionem dare, mililem missum fa
cčre,

glibiti, slibovati, něco komu, a) — bohu
slib učiniti vověre algd; b) — připově
díti něco komu promařtěre (za nějakým
vybídnutím), pollicert (dobrovolně a 0
chotně) alcui algd n. akk, s inf.: důr. —
slavně s., zaslíbiti sponděre alcut algd;
fidem dare; 7— na sebe vziti (tn se) re
cipěre;
dceru svoji komu 8. sponděre n. despon
děre alcut filiam; 8. některé, že ji za
manželku vzíti chce desponděre sibi al
guam; ozvi. a) slíbiti za koho ——ru
čiti, v. toto; P) slibovati. sobě něco
eperare algd; mnoho od koho mulřa
(bona) ex algo sperare; y) osení slibuje
dobrou úrodu seges bonos fructus latura
videtur.

slibný, 8. řeč, v. „slib,“
slíčnost, forma, formositas; s. tváři pulchré

tudo; u ženského pohlaví zvl. venustas;
u mužského zvl. dignitas (formae) ; 8. řeči
a p. elegantia, pulehritudo.

slíčný, formosus ; pulcher; o ženské slíčno
sti zvl. venustůs; o řeči a p. elegans;
adv. pulchre; 8. vypadati pulchra (for
mosa, venusiG) esse specie.

slidič, speculalor; 7—vysvědač explorator.
slidění, dnvestigalio; indagato.
sliditi, == po sledu, po stopě jíti, zvl. o

psu odorari (algd) ; investigare; indigare;
tp. speculari, — vyzvědati explorare algd ;
indagare, investigare algď.

slidný, ——po sledu, po stopě jdoucí sagar
(cants); tp. 8. člověk homo curtosus,

slimák, limax ; še Škořepinou cochlea.
slín, limus.
slina (co mok v ústech i vyhozený) saliva;

vyhozená 8. spulum.
eliti, něco, a) dohromady líti confunděre

algd; b) s. něco s čeho defunděre, —
přelíti transfunděre; c) ——lije sformovati
fingěre (simulacrum ales ex aere); 2) 8.
se conffuěre ; rozpustiti se ltguescčre,
liguefieri.

plítnouti, v. „sletěti.“
Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.

dáti si něco 8. stipulari algd;
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slitování, misericordia; Miseralio, commise
ratio; 8. míti, v. násl.

slitovati se, nad kým měserert (miseret me)
ales; capi n. commoveri misericordiá
ales.

slitovník, gu%alcs miserelur ; miserioors.
slíva, strom prunus; ovoce prunum.
sliz, pituila, v ústech saliva, V nose mucus.
slizký, pituitosus; — kluzký lubricus,
sliznouti, něco delhngěre alad; slíznutím

očistiti lambendo purgare.
slniti, srak komu praestringěre oculos n.

aciem oculorum.
sloh, a) vůbec ——spůsob složení věci ně

jaké * structura; compositio; b) — spůsob
psaní genus scribendi, mluvení dicendi;
oratio, orationts genus; ratio dicendi n.
scribendi; pravidla 8. latinského prae
cepta artis latine seribendi; c) ve stavi
telství structurae genus; starý s. antiguae
structurae genus; gothický * Gothicum
sructurae genus.

slon, elephas, elephantus.
sloní, -ový, elephantinus n. gen, elephanti

(caput, manus); s. kost ebur; ze s. kosti
eburneus.

slota, — plískanice tempestas turbulenta n.
foeda, alrox; pluviae ; tp. V. „psota“; —
darebák homo neguam; ——laza faex po
pul; hominesperditt.

sloučení, v. „Spojení,“
sloučiti, V. „Spojiti.“
sloup, 7—pilíř columna; 8. milní lapis; s.

ke cti postavený n. s. s obrazem statua; 8.
lodí malus; zvl. „sloup“, ku kterému zlo
činci byli přivazováni * palus ignoměnio
Sus; tp. a) — pomoe, podpora columen;
B) k naznačení nepohyblivosti, v úsloví:
státi jako s. defixum n. tmmobilem stare;
oči v 8. pošlé oculi rigiďi, (0 umírajícím)
lumina natania; oči mu (umírajícímu)
jdou v 8. oculi solvuntur; též animam
agit; 3) ohnivé s. na nebi faces coeli;
J) 8. prachu nubes pulveris,

sloupati, v. „sloupnouti,“
sloupení, porticus.
sloupnouti, kůru corticem (arbort) detrahčre;

delibrare (arborem).
sloupoví, porlicus.
slouti, vocari, appellart, dict n. rčením no

men mihi est (sluji Cajus Cajus vocor,
nomen Cajo n. Cajus měhi est); též nomen
haběre n. gerěre; tak 8. hoc nomine vo
cart; 8. dle čeho nomen invenisse n. tra
Disse a Te.

sloužící, v. „sluha“ n. násl.
sloužiti, komu, a) vůbec == poddaným býti

parěre alcu?, esse sub polestate n. imperio
alcs; b) v užším smyslu, a sice a) 8.
komu co nevolník servire n. servum esse
alcus (též apud algm); B) ze mzdy, coa
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služebník famulari alcu?; co sluha úřed
níků apparére aleui; sloužící famulus
puer, minister; ©) — o jiného věci pečo
vati operum alcui navare n. tribučre; 8.
komu v rozepři před soudem adesse al

cui; zvl. a) o úřednících munere algo
fungi; P) co vojín militare; stipendia fa
cěre n. merére; pod někým algo impe
rante n. imperatore, sub algo, ales auspt
ciis, i% ales exercitu, co pěší pedibus, co
jezdec eguo; nechtíti s. militiam detrec
tare, dlouho 8. multa stipendia fecisse n.
haběre; sloužil se mnou eum comniilto
nem habui; simul militavimus; d) tp. a)
s. bohu deum colěre, venerari; B) žádo
stem 8. cupiditatibus servire n. deditum
esse; (důr.) totum se traděre libidinibus;
e) s. koma -— činiti k zalíbení gratum
facčre n. gratificart aleui; servire n. in
gervire alcut; 8. komu v čem Juvare algm
re alga; též jiným obratem: piš mi, čím
bych tobě s. mohl sortbe ad nos, guid
a nobis fiert au! curari velis; £) — po
sluhovati, a) k stolu memistrare alcui po
cula, coenam, též ad coenam consistěre;P)s.nemocnému| aegrotumcurare,fo
věre; +) tp. 8. času fempori servire n. ce
děre ; 8. pověsti své famae consulěre, ser
vire; h) užitečným býti prodesse al
cui; vlasti 8. utilem operam praestare,
prodesse patrioe; rempublcam juvare;
(k živobytí 8. ad vtcltum pertiněre; to
mu slouží k duhu, v. „duh“); 72 pro
spívati veriěre, eventre, caděre (bene, male)
alcui; o jídlech a p. conďucěre, expédire,
salubrem esse, o jiných věcech salutarem
esse, prodesse; často esse; slouží mu to
ke cti hoc est ei honori, k okrase orna
mento; za rádce komu S. consiliis suis
algm juvare; jak slouží zdraví? guomodo
vales ?

Slovan, + Slavus.
slovanský, + slavicus.
slovanství, dle potřeby buď %*moa slavicus

n. origo slavica a p.
slovce, V. „Sslovo.“
slovenský, + slovenicus.
slovesnost, artes liberales, eleganfiores; —

řečnictví, v. toto,
slovíčkář, verborum n. syllabarum auceps

(sectator).
slovičkářství, verborum aucupium n. captatio.
slovíčko, a) == malé slovo, jako částice a p.

vocula; ost. verbum, jako v úsloví: na
slovíčko! čribus verbis te volo; b) — pri
Breno dtera.

slovní, gen. verborum, vocabulorum n. gui
in verbis inest, gui pertinet n. spectat ad
verba, vocabula; v. „slovný“ b).

slovník, * lewicon (%), n. tndex vocabulorum.:

Slovan — slovo.

slovný, a) ——na slova bohatý copiosuúš
verbis abundana; poněkud s příhanou
verbosus; b) 7—na slova se vůtahulící,
gen. verborum n. větou gu% pertinet n.
apectat ad verba, vocabula; 8. rozum V?8
eť sententia verborum, (jednotlivého slova)
vis vocabuli; s. překlad znlerpretatio ad
verbum expressa n. singula verba reddens ;
v. „doslovný.“

slovo, a) pův., ohledem na význam verbum,
co do tvaru a znění v0£, Go pojmenování
věci vocadulum; nomen; Z výpověď dic
tum; pl. „slova“ v souvislé řeči verba,
voces, jednotlivá nesouvislá vocabula;
slovo 7— název, výraz, v. tato; původní
s. verbum nalivum, odvozené derivatum;
tudíž: S. od 8., 8. Z 8., nA B., 8. do 8.
ad verbum; 8. od 8. uvésti něco verbts
ipsis, guae scripta sunt, utij s. do 8. pře
ložiti něco algd ad verbum n. totidem
verbis transferre; 8. říci verbum dicěre,
vocem mittěre; nechci ani 8. slyšetil ver
bum unum ne faxis cave! b) — řeč dic
tum; verba, voces; též oratio; 8. přísné,
bořké, mírné dure, acerbe, leniter dictum,
též durum, acerbum, lene d.; slovem, ja
dním s., krátkými n. nemnohými 8. uno
verbo; uť paucis comprehendam; denigue;
po takových Ss. z po takové řeči, v.
„řeč“ ; to jsou jen slovď (prázdná) verdá
sunt; chudý na S. dnops verborum ; .na
slovo! v. „slovíčko“ ; zvl. ve rčení: slovo
míti, vésti dicěre; s. se ujati, s. převzíti,
s. se chopiti dřcčěretncipěre, exordiri, —
odpovědíti responděre, excipěre, Z po ji
ném mluviti algm ercipěre, post algm
verba facčre; dáti něco na 8. něčí audire
algm; do S, vpadnouti, k s. nepustiti 2n
terpellare algm, oblogut alcut; nemoci ke
s. přijíti logu, verba proferre non posse,
přijíti k s. dicendi poťestatem n. copiam
haběre; o 8. prositi dicend: polestatem pe
těre; s. komu odejmouti, v. „brániti komu
mluviti“; c) slovemn. slovy něčími,
jmenem nomine (ulcs, meo, tuo a t. d.);
pozdrav jej slovem mým salutem ei dic
verbis meis; d) ——přípověď fides; s. dáti
fidem dare n. tnterponěre, komu nač al
cut de re alga n. tn algd; s. mnou dané
mea fides; v s. svém státi, 8. své držeti
fidem praestare, servare, dostáti solvěre
fidem, 8. zrušiti, 8. nedržeti fidem fran
gěre n. violare; muž od 8. vir probus;
gu jidem datam servat; 8. 8 to! mea
fide, me auctore; 8. dělá muže čin bonum
virum non cadit mentiri; za 8. držeti,
bráti, chytiti koho postulare ut algs ji
dem datam servet; ©e)7— napomenutí
praeceptum, diclum ; ——rozkaz Jussus;
dáti na 8. něčí praeceptum alcs segut; na
B. uposlechnouti děoto audientem esse; f)
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— pověsť, jméno fama; zvl. v úsloví:
na 8. vzatý clarus, inclitus, nobilis, býti
(v čem) nobilem n. praeclarum et nobilem
esse (alga re), těž auctoritate fiorére, pro
zvláštní své udatenství mawimam viriulis
opinionem haběre; na slé s. vzatu býti
male audire; in infamia esse; muž v ně
čem na 8. vzatý auctor ulcs rei.

slovosled, ordo verborum.
slovozpyt, == původ origo, 7— odvozování

nočatio; *etymologia; mnobdy, vis verdi
(toliko 8. šetříce vím,verdi solam in
tuentes).

slovozpytec, gui studiose exguirit, unde verba
sint ducta.

silozpytný, originem mn.vím verdi respiciens
n. intyens; adv. origine n. vi verbi spec
lata; jmeno 8. vykládati nomen rei in
lerpretart.

slovutný, v. „slavný.“
slovutnost, v. „sláva.“
složení, skládání, (co Čin) composstio; ost.

opíše se často slovesem; = složenina
siructura; ——pořádek ordo; zvl. 8. těla fi
gura corporis; conformůtio; 8. ve mlýně
rota; s. 7—složené slovo verbum copula
tum n. junctum.

složenina, v. předob.
složiti, skládati, něco, 1) == dohromady po

ložiti, a) vůbec componěre algd; — na
jedno místo '%nunum locum conferre, —
sebrati colligěre, ——vložiti (zboží) tmpo
něre, conděre (algd in cisla); ruce 8. ma
nus jungěre, list epistolam complicare;
toga s. v zábyb stnum ex loga facčre; o
osobách : s. vice lidí v jedno místo col
locare alguos (in disdem hibernis, in eo
dem hospitlio) ; b) Z pořádati componěre,
suo loco poněre algd; ordtnare, dispo
něre algd; c) 8. penize (k účelu něja
kému) conferre pecunam; 7—uložiti de
poněre (pecumam a p.); 8. peníze ku
prospěchu státu opes tn meďium proferre;
solvěre, penděre (tributum) ; pokutu s. poe
nam penděre, solvěre; podobně: škodus.
damnum explére n. compensare; d) — z více
částí jeden celek učiniti componěre, jun
gěre algd; býti složen, v. „sestávaii“;
zvl. s. slovo (z dvou) duplicare verbum;
slova s předložkami 8. voces praepositio
mbus subjungěre; slova složená verba co
pulata n. juncta n. (inter se) conjuncta;
e) — smysliti ewcogitare, fingěre algd ;
úklady, lesť s. proti komu %nstdias in
stručre aleui; insidiari alcui; £) — se
psati, sestaviti scrtběre, conseriběre; com
poněre (hbrum); dobře a krátce složený
verbis aple comprehensus et conclusus;
zvl. — básniti, s, báseň n. verše carmen
facěre, fingěre, scriběre, versus facěre, (po
chvalně) carmen componěre, na koho n

algm; umím s. básně possum versus fa
cěre; 2) — dolů položiti, klásti deponěre
(onus, vestem, těž exučre vestem) ; zbraň
s. poněre arma, avl. m vzdáti se arma
poněre n. projicčre; ab armis disceděre;
manus dare, též vinci se pati, victum se
fatera; tudíž tp. a) = vyzouti se z čeho,
odložiti něco: obyčej 8. consuetudine re
ceděre, pěči, starosti s. s sebe curas de
poněre, abjicčre ; zvl. a) s. kosti sepeliri;
guescčre; P) B. úřad deponěre magistra
tum, abdicare se magistratu; magistratum
deponěre; diktatura 8. dictuturá se abdi
care; 8. koho z úřadu adrogarealcui ma
gistratum; b) 8. naději v čem, v kom
spem suam poněre, reponěre, constitučre,
in algo, n. positam haběre, collocare in
re algua; naději v samém tobě skládám
Spes omnis sita est in le, v sebe tn mé
omnis spes mihi est; ©) 8. počet rattonem
redděre ret alcs; 8. přísahu jusjurandum
jurare, dare; o vojínech dicčěre sacra
mento u. -tum (komu alcu?); s. komu
svoji úctu, poklonu salutare algm; d) vi
nu na koho S. culpam conferre, conjicěre,
(se sebe avertěre, transferre) in algm,
úřad nějaký praejicčre algm ret alcui
(guaestioní a p.); mandare alcut munus;
e) — ustanoviti ve rčení: s. rok někomu
diem dicčre alcui; sněm s. indicěre con
cilium, v. „svolati“; 3) s. se a) s. se (na
něco) = peníze s., sbírati pecuntas con
ferre; b) skládsti ss z čeho, v. psestá
vati.“

složitost, v. „složení.“
složitý, a) pův. v. psložiti“; b) — zavalitý

habitu brevis el obesus,
slučovati, v. „sloučiti.“
sluba, v. „služvbník.“
sluch, a) co smysl auditus; sensus n. facul

tas audiendi; s. míti audire; bez 8., v.
„hluchý“ ; nejasný s. auditus smbecillitas;
bystrý s. audilus aculus n.. sollers; tp.
aures eruditae, teretes; slabý s. aures he
betes, míti auribus minus valěre; b) —
slyšení, ucho, v úsloví: k s. přichází
něco pervenit mn.accidi! algd ad aures
meas, exaudio algd, ad meperfertur algd;
s. nastaviti aurem admověre; 8. popřáti
čemu aures patefacěre, nepopřáti aures
clauděre (ad verba alcs), též pouze au
dire algd, komu aures praeběre alcut,
aures patefacčre (assentatoribus); 8. ura
ziti aures violare; ©) 7— pověst fama,
auditio; od 8., ze 8. to vím haec auditu
comperta habeo; auditione el fama accepi;
znám to jen dle 8. nihil praeter auďditum
habeo; nemluvím to ze 8. nýbrž ze zku
Šenosti hoc non audďdilum sed cognitum
narro; ani dle 8. to nevím ne fando gui
dem audivi,
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sluj, epelunca, specus; význam ušlechtilejší
———jest antrum; rozsedlina. země fauces,

slunce, a) pův. sol; 8. vychází sol oritur,
exoritur, zachází oceidit; od východu až
do západu s. ab orto usgus ad oceiden
tem solem; b) == paprsky sluneční, světlo
sol; lumen n. lux solis; jest s. sol lucet;
s. míti (o pokoji a p.) solem accipěre,
sole uli; jíti ze s, e sole receděre; tp.
pod 8. infra lunam (na př. nihil est nisi
morlale).

sluneční, -ý, gen. solis; světlo 8. lumen m.
lux solis; s. hodiny horologium (sola
rium); s. rok annus gui solstitiali circum
agitur orbe,

sluniti se, apricari.
slunný, apricus.
slupina, v. „šŠlupina.“
slušeti, a) 8. pod Koho — poddánu býti]

ales imperio subjeclum, in dicione ales
esse; b) 8. pod něco, k čemu — náležeti
esse alcs; K nim S. dn. €0 numero esse;
ke mně sluší něco meum est (facěre algd);
— týkati se pertiněre ad rem algam;
sem sluší eodem mn. huc pertinet; ec)—
hoditi se (o Šatech): dobře S. decěre;
convenire, aptum esse (aleui); tudíž d)
tp. ==. slušno býti decére algm; conve
nire aloui; též fas est; často esse 8 gen.n.nom.zájmen| přisvojovacích,jindy
part. fut. pass.: jak (se) sluší a patří uť
decet eťpar est; jinak než se slušelo a
patřilo contra jus fasgue; sluší (se) mně
tobě n. na mné, na tebe.,.. meum, tu
um est....; sluší (se) péči míti o zdraví
habenda est ratio valetudinis; sluší (se)
moudrému n. na moudrého sapienlis est,
na tvou a říše naší důstojnost est et tuae
et nostri imperii dignitatis; nesluší (se)
na mne, mi dedecet me a p.

slušnosť, a) -— spůsobnosť, krása decor; de
cus; obledem na mravy decentia; hone
stas; 7 co (se) sluší decorum, guod
decet; = jemný spůsob chování a p. ur
bamilas; (důr.) elegantia; 8. šetřiti deco
rum segui, servare; pokud s. dovoluje
guoad úicitum est; b) Z spravedlivost,
náležitosť aeguilas, aeguum; -— mírnost
moderatto, moďus.

slušný, a) ——ozdobný decens, decorus, —
pěkny pulcher, venustus ; liberalis (forma) ;
b) ——příslušný, hodicí se aplus, aceomo
datus (ret alcut n, ad algd); avl. v oble
du mravním gwoddecet; decorus; honestus;
ingenuus (jocus, oblectatio); neslušný in
decorus, turpis; slušno jest, v. „slušeti“
d); c) — spravedlivý aeguus (postulatio),
modicus (preltum); s. jest aeguum (par)
est obyč. s akk, a inf.; adv. a) decenter,
ut par est; pulchre, venuste; ——řádně
liberaliter (educare); b) apte, accommo

sluj — služebnosť.

date; decenter, decore; honesie; c) aegue,
Juste; Z právem merito, jure; s. nazvati
(koho nějak) eťappellare et existimare.

slůvko, v. „slovíčko.“
služba, 1) sloužení, posluhování na dů

kaz poddanosti, a stav toho, kdo v po
měru takém jest, a) otroka servitus; fa
mulatus; servitium; v B. podrobiti čn ser
vitutem redigěre; b) volnějšího spůsobu,
a) s. úředníka munus, magistratus; offw
cium; 8. státní munus reipublicae nD.pu
blicum, často jen respublica; 8. zastávati,
vykonávati muněre fungi; státní s. se od
dati acceděre ad rem publicam ; B) 8. vo
jenská mělitia; ohledem mzdy n. počtu
válek stipendia (orum); s. konati malt
tare, stipendia facěre n. merére; y) vůbec
— posluhování ministerium; ojficium, mu
nus; jíti, dáti sa do 8. locare operam su
am (alcut); 2) — plat od služby merces;
stipendium; 3) ——jednotlivý čin úsluž
nosti a) hmotně, zvl. tělesnou činností
opera; prokázati komu s. operam alcut
navare n. tribučre; jakou větší 8. mů
žeme jemu prokázati? guoď majus mu
nus ei ajferre possumus? poslední 8. pro
kázati komu supremo tn algm ojficio
fungi; justa alcui facčre, praestare, sol
věre, persolvěre; jsem ti navzájem k služ
bám volný mutuam operam tibi praestaboj
mé jmění jest ti k s. meae opes čibi pa
ratae sunt; prokázal mi znamenité s.
oplimů ejus operd usus sum; jsem ti
zcela k s. volný guamcungue volueris
operam tibi praestabo; b) s. z ochoty ojfi
ctum, (důr.) beneficium; — úslužnost ojfi
ctum, v. toto; často adj. gratus: s. komu
prokázati gratum facěre alcut, velikou
gratisstmum alcut facěre, beneficio ajfřicere
algm; k s. volný officiosus, ojfficiiplenua;
4) — užitek usus; veliké s. komu proká
zati magno usu? esse alcui; bene mereri
de algo; 5) 8. boží cultus deorum ; sacra
publica ; 8. božím obcovati, při s. božích
býti rebus divěnis n. sacris anleresse.

službovolnosť, -ný, v. „úslužnost“ atd.
službičkář,assentator, adulator.
služebnice, serva, famula, ancilla; ministra.
služebnický, gen. servi, famuli; pueri, mini

strá; těž pl. servorum atd.; servilis,
služebnictví, v. „služba.“
služebnictvo,familia ; též plur. slov násl.
služebník, servus, famu'us; zvl. mladý a

silaý pueř; Z posluhovač minister; 8.
úřadní apparitor, obecní Uictor; 8. při
chrámu aediluus; s. na oko assenlator;
adulator; ve smyslu vznešenějším: s.
obce, státu 7- úřadník mmagistratus; gui
publcum munus geril.

služebnost, a) v. „služba“; b) v. „úsluž
nost.“



služebný — smělosť.

služebný, a) — nevolný servus; 8. býti ser
vire ; b) — jiného vůlí se spravující ser
vilis, obecněji 7— poddaný obnoxtus; 8.
býti parěre alcui; ©) — úslužný ojficio
sus,»ojftcii pleňus; d) ——sloužící, v. „slu
žebník, služebnice“ ; adv. — poddajně
serviliter; = úslužně officiose; — pokorně
submisse, (v prosbách) suppheiter.

služka, v. „služebnice.“
služné, merces; stipendium n. salartum (an

nuum roční). .
slýchati, slýchám, slýchávám, v. „slyšeti“ b).
slynoutí, čím, v čem alga re .excellěre; tn

re alga florěre; řečnictvím S. dicendo va
lére; magnum in.oratoribus nomen ha
běre, svými činy rerum géslarum glorič
Hflorěre.

slyšení, a) pův. auditio; obyč. -slovesem;
zvl. od 8., v. „sluch“ c.; b) ——přístup,
aby slyšán byl admisasio, aditus; bez s.

- indictá causa (— bez výslechu) ; často
slovesem: míti s., dostati, dosáhnouti s.
admitti, též aditus conveniendt mihi da
tur, nemíti ad collogutum non admilli;
vůbec: nemá s. non auditur, (o prosícím)
non impetrat; 8. dáti, (vůbec) aures prae
běre alcui, audire algm, (o osobách vy
soce postavených) algm (ad colloguium)
admittěre; conveniendi aditum dare al
cut ; 8. žádati adilum principis conveni
endi pelěre.

slyšeti, a) abs. — sluch miti auďire; dobře
auditu valěre; acri esse auditu; též aculi
auditus esse; nedobře, málo 8. auditu non
valěre, surdastrum esse; b) slyšeti, slý
chati něco audire, auribus percipěre algd;
od koho algd ex n. ab algo audire; slý
chám, slýchávám vulgo audio dici; če
kož prvé nikdy slýcháno nebylo tnaudi
tum ante hoc tempus ac novum ; rád něco
s. delectari re alga; slyšel jsem jej pra
viti n. an pravil auďivi eum dicentem n.
ouum diceret; zvl. a) 8. něco, koho —
k slyšení se propůjčiti algm (ad collo
gutum) admiltlěre, convemendi aditum dare
alcui; též vůbec aures praeběre alcui, au
dire algm; tudíž: s. koho, 8. prosbu koho
audiré algm mn.preces alcs; petenti alcui
satisfacčre ; R) — dozvěděti se compertre
algd, cérliiorem fieri de re alga; audire
s akk. a inf.; aď aures meas pervenit;
s. něco od koho (jako od učitele a p.)
percipěre algd ab algo; slyšel jsem, že
pravil audivi eum dicěre; král to slyšel
ad aures regis pervenit; jest 8. fama est
n. nunctat; dáti o sobě s. da rebus suis
algm certiorem facěre; nic o něm není s,
stlentium est de e0; y) dáti se 8. o čem
logu, dicěre; d) slyš (tedy), mezi před
větím a závětím, opouští se, v. „věz“ a
Voj. Ruk,. $ 81, b) a).
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slyšitelný, gui auďiri n. auribus percipi po
čest,

slza, lacrima; pl. slzy lacrimae, ffetus ; hoř
kými s. mullis cum lacrimts, magno cum
Jletu; nemohu se od Ss.zdržeti lacrimas
teněre n. cohiběre non possum; 8. jej po
lily lacrimae ei obortae sunt; 8. prolévati,
cediti lacrimare, lacrimas effunděre n.
profunděre, mnoho s. cediti, v 8. ply
nonuti dngenčem vim lacrimarum profun
děre; k s. pohnouti koho lacrimas n. fie
tum mověre alcu?.

slzavý, plenus lacrimarum, lacrimabundus ;
s. pláč fletus3 8. oči (co neduh) l'ppž
oculi; lippus; adv, slzavě n. se 8. očima
lacrimis obortis, lacrimabundus; (důr.)
multis cum lacrtmis, magno cum fielu.

slzeti, — slzy prolévati, v. „slza“ ; — oční
neduh (slzení) míti lippire.

smáčeti, v. „smočiti.“
smáčknouti, compriměre (digitos, manum).
smah, * mola ustionis; u zločinců nola (tn

usta) ; zvl. smahem7 zcela raďicitus; fun
dilus, penitus; 7—napořád prorsus, plane,
omnino; vše 8. popleniti, zkaziti omnia
igní ferrogue vastare; agros určěre.

smání, v. „smích.“
smaragd, smaragďus.
smaragdový, smaragdinus.
smásti, něco turbae, miscěre, confunděre

algd; s prstí, 8 zemí s. město a p. solo
aeguare, everičre, delére urbem.

pmáti ge, riděre, chechtati se) cachin
nari; v sobě n. tajně se S. tn snu rů
děre; s. se komu, čemu, ©) pův. riděre
algm, algd, n. de algo, de re algua; P)
— s. se z koho, s čeho, orriděre, (uště
pačně) deriděre algm; 8. 8e na koho ar
riděre alcui.

smazati, něco, pův. abstergěre algd; zvl.
něco psaného delěre, exwstingučre, litura
tollěre algd; tp. delére (maculam, memo
vlam rei ales), exstingučre (contumelham).

smažiti, něco fragěre, torrére algd tgne.
smečka, smyčka, a) 7- oko z provazu, ze

žíní lagueus; (na nohy) pedica; tp. hlavu
z 8. vytáhnouti periculum n. insidias cal
lide evitare; b) m oprátka na psy honicí
copula; 8. psů canes juncti.

smědý, v. „snědý.“
smeknouti, smekati, klobouk a p. caput ape

rire; listí s. (8 prutu) destringěre folia
ex algá re; 8. se (noha se smekla a p.)
vestigio falli; fallente vestigio labi; těž
lapsare; o Bekeře a p. exciděre; o psu
vincula abrumpěre; 8. 8e po Čem (0 meči
a p.), v. podraziti se.“

smělec, v. „smělý.“
smělosť, a) — udatnosť, srdnatosť auďacia,

animus fortis n. magnus, v souvislé řeči
často pouze animus; 8. přidati animum
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adděrě alcu?, animum ales confirmare;
vzal jsem sobě S. toto učiniti ausus sum
hoc facčre; b) 8 příhanou confideniia, au
dacia; důr. == odvážlivcet stoltda auda
cia; temerilas ; — drzost petulantia; pro
cacita8.

smělý, a) ——srdnatý audax, fortis, animo
8u8; intrépidus; muž velmi s. homo sum
mae audaciae; b) s příhanou confidens;
insolenas; důr. ——odvážlivý stolide au
dax, temerartus; 7—drzý petulans, pro
cax; adv. a) audacter, fortiler, antmose;
antmo forti; s. mluviti libere profiteri; b)
confidenier, audacter; temere, inconsulte;
petulanter,

směna, a) 7—proměna commutatio; (pravi
delná) vices, vicissitudo n. Často vicisst-.
tudines (dierum noctiumaue a p.); b) =
zaměnění mulalio, permutatio (mercium);
činiti 8. nač s kým rem nm,res cum algo
mulare, —©©vězně caplivos permutare;
směnou dostati něco zač mulare algd cum
re alga; c) v. „směnka.“

směniti, směňovati, něco mulare, permutare,
vnmulare, commutare algd, za něco, v ně
co, něčím re alga n. cum re alga; též
mutare res (na př. merces) tnter 9; ne
chtěl bych s ním s.=—na jeho místě býti
nolim (ego) esse gu% ille est.

směnka, syngrapha; 8. vystaviti syngra
pham conseriběre, komu pecuniam alcui
perscriběre.

směnný, 9. list, v. předch., 8. obchod, v.
násl.; 8. obchod vésti res n. merces inter
se permulare,

směňování, mutalio, permutalio (mercium).
směr, a) pův. ——směřování někam regio;

rovným 8., v přímém S. recia (regione),
též directum; ——běh cursus; s. dodržeti,
v 8. se udržeti cursum tenčre; často ji
nými obraty: 8. dáti čemu dirigěre, flec
těre algd (in n. ad algd); ost. v. „smě
řovati“; b) tp. ratio; zvláštní 8. ducba
jeho propria animi ejus indoles; bráti se
jistým 8. dnstitutam rationem persegui;
Špatný 8. error, decessus a recta via;
je-li „s.“ pouze fraseologické, nepřekládá
se lat.: čtení určitého s., rozmanitého 8.
lechio certa, varia; e) — účel consilium;
propositum; voluntas ; častojinými obraty:
jíti za 8. nějakým algd spectare, in ant
mo haběre, agěre; d) Z souměr conveni
entia partium; v. toto.

směřiti, směřovati, a) v. pciliti“; b) 8. ně
kam cursum n. tter alio dirigěre n. Jflec
těre, tamtéž 8. eundem cursum teněre,
idem iter ingredi; ©) tp. na něco, k čemu
8. a) 7— účel míti spectare algd n. ad
algd, pertiněre ad algd; id agěre ut .
proponěre sibt algd; in animo mčht est;
cogite; k tomu, právě k tomu S. €0, €0

o .)

smělý — smích.

dem spectare, zcela. jinam longe alio; celá
řeč k tomu směřuje, aby... tota oratio
ita comparata est, ut eto; náboženství
směřuje k bohu religio deum special;
všechna slova k tomuť směřují omnia ver
ba eo redeunt; P) — narážeti nač tan
gěre, dicěre algd; na koho petěre algm
(re alga)s to na mne směřaje hoc mihi

v=dictum puto, (0 činech) hoc ad me spec
tal, ego petor; d) v. „přirovnávat.“

směs, v úsloví: ve B., V. „vesměs“ ; ost. v.
násl.

směsice, muiďtio, mixlura; lemperatioj avl.
a) — obeený lid vulgus, mulťitudo; B) —
s. rozličných živlů, chaos, rudtš indige
stagué moles; Chaos; tp. omnium rerum
perturbatio et confusio.

smésti, smítati, něco, a) — shoditi dejicěre
algd, koho detruděre, dejicěre, deturbare
algm; tp. s důvody a p. refellčre, confu
tare; b) ——odstraniti (smetákem) aver
rěre algd; c) 7—dohromady mésti conver
rěre algd.

směstiti, -nati, něco compriměre algd; 8. Be
někam n. někde, přelož směněním vazby
algd capit 8 akk.: všichni zajatci ne
směstnají se v žaláři carcer omnes capli
vos non capit; na jeduom voze se směst
nají unum vehiculum 60s capěre potesí.

směstnaný, confertus, densus.
směšnost, a) co vlastnosť, opiše se na př.

nenahlížím s. věci té nom video hanc rem
ridiculam esse n. ad risum movendum n.
risut movendo aptam esse; b) — su.čšná
věc res ridicula; ridiculum.

směšný, A) zz smích vzbuzující ridiculus ;
ridenduss ad risum movendum n. risui
movendo aptus; ludicer; velmi 8. perridi
culus; Z žertovný lepidus, jocosus;
komický comicus; směšným koho učiniti
algm deriděre, něco in. risum verlěre
algd, sebe risum mověre, deridendum š6
praeběre; s. se státi ridiculum fieri, rt:
děri; rtisum praeběre aleui ; b) I— kdo se
rád směje, smíšek ridens; adv, ridicule;
lepide, jocose; comice; velmi 8. perrt
dicule.

smeť, obyč. pl. směti, purgamenta (orum).

smetati, V. „směstí.“směti, v. „smíti,“
smích, 4) 7m smání risus, (hlasitý ——chech

tot) cachinnus; cachianatio; K8. podobný,
v. „směšný“ ; zdržeti se od 8. risu čem
porare, 8. 'zatajiti, v sobě zdržeti risum
continěre; dáti se do 8. zn risum ejffundi,
cachinnum tol'ěre, komu riděre, deriděre
algm ; všichni dali se do S. risus omnium
coortus est; není mi do 8. nom est guod
rideam; to jest k s. tsta ad risum (sunt);
hoc ridiculum est; strhl se 9. risus factus
est; k s. přivésti, popuditi koho rtsum



smíchati — smrkový.

aleut mověre, cončitare, excitare, důr. eli
cěre risum alcui; 8. udělati, stropiti 71
sum mověre; b) == posměch tirristo; lu
dibrium ; 8. sobě z koho dělati, strojiti,
s. z koho míti luďdibriohaběre, ludificare,
dluděre algm,

smichati, v. „smisiti.“
smilník, Romo tmpudicus, hbidinosus,
smilniti, sluprum n. stupra facěre.
smilnosť, libidines, tmpudicitia, lasetvia.smilný,libidinosus,© tmpudicus,lasctvus;

adv. libidinose, impudice.
smilování, můisericordia; mseralto, comm?

seratio, .
smilovati se, nad kým, v. „slitovati.“
smilství, v. „smilnost,“
smír, v. „smíření.“
smírce, reconciliator gratiae; v. „smlouvce,“
smirnosť, a) v. „souměrnost“ a „mírnost“;

b) ——smířlivosť, v. toto.
smírný, a) v. „souměrný“ a „mírný“; b) —

smířlivý, v. toto.
smíření, placatio; reconciliatio; reditus in

„ gratiam ; též slovesem : co píšeš o 8. na
Šem guoď scribis de reconcihata nostra
gratia; 8. učiniti, v. násl.

smířiti, koho placare, lentre algm n. ani
mam ales, 8 kým reconeiltare algm cum
algo n. alcui, in gratiam cum algo redu
cěre algm; s. se 8 kým reďire u. reverti
in gratiam cum algo.

"emiřlivosť, animus placabihs; placabilitas, |
ingenium placabie.

„smířlivý,placabilis; s. povaha, v. předch.
smiísiti, něco S čím miscěre algd (cum) alga

ré; permiscére, commiscěre, pravé S ne
pravým veracum falsis čonfunděre; 8. se
měsceri; permisceri, commisceri.

smitati, v. „smésti.“
smiti, směti, a) z— dovolení miti liceť (smí

se vejíti, tntrare licet? smí to učiniti Zi
ceťtei hoc facčre; to se smístáti licet hoc
Jieri), též facultatem, (důr.) jus haběre;
polestas miht eat; b) — potřebovati es
guod n. oportet; nesmím si na stáří na
říkati non habeo guod senectutem accu
sem; to nepmíš říci čalia dicčěre non
oportet; nesmíš se stydětiza to, že... .
non est guod te pudeat; ©) — moci posse
(smím říci possum dicěre); nesmím n.
sotva, stěží smím debeo n.obyč. gerund.:
nesmíme se diviti non est mirandum, non
debemus mirart; sotva se smělo věřiti viď
erat credendum; d) ——důvěřiti sobě au
děre (algd facčre).

emlčeti, něco čacčre, relicére, stlentio tegěre
D. praetertre algd.

smlouva, paclum, conventum; paciio; státní
s. foedus, svadební paciio nuptialis; 8.
v rozepři Z- porovnání compositio; dle
8, ex foedere; ex pacto, convento; 8. uči
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niti, udělati foedus n. pacitonem facěre,
pacisci cum algo; učinili 8. convenit tn
ter e08; vjíti v 8. conditiones ferre et au
dire; B. držeti pactum praeslare, maněre
in pacto, stare conventis; 8. rušiti, 8. ne
státi foedus violare, frangěre, rumpěre.

smlouvání, aclio, o čem de re alga; též pac
to; zvl. 8. o pokoj acíto de pace, cond
tones pacis, dáti 8e do S. conditionés
ferre et audire; dali se dos. da pace agi
coeptum est.

smlouvati, v. „smluviti.“
smlouvce, -čí, 7 při mezi stranami rovnsjící

arbiter ; — sjednávatel míru čnternuncius,
interpres; též conciliator (pacis); pacis
auctor eť interpres.

smluvení, v. „smlouvání“ n, opiš násl, slov,
gmluviti, a) ——sjednati constitučre, condicčre,

pacisei algd cum algo; agěre; deciděre
cum algo (rem n. de re); též convenit
mihi cum algo de re alga; vůbee agěre
de re alga; disceptare inter se de realga;
pacisci inter se; smlouvati o cenu čeho
liceri algd; b) ——smifiti, v. toto; 2) s.
se O něco, v. a); 8. se proti komu se
conjungěre contra algm; zvl. 8. se s kým
— rozuměti jeho řeči linguae ales per
ilum e88e.

smočiti, smáčeti, něco čím črrigare algd;
též emollire algd; conspergěre (algm la
crimis); rigare (algd rore); mergěre (algd
in aguam).

gmok, v. „drak.“
smokva, Jicus.
smola, sama ze so8ny a p. vytékající resina;

u dřeva vypálená pix.
smolnice, a) -— smolná louč čaeda; b) =—

pochodeň smolená fax picea; c) — vě
nec smolný, asi corona stupea et pice il
lita.

smolník, v. „smolnice“ c).
smolný, piceus.
smoutiti, V. „zarmoutiti.“
smrad, odor malus; foetor.
smradlavý, foelidus; male olens,
smradnouti, foelidum fiert.
smrak, v. „soumrak.“
sgmrákati se, smráká se, čenedrae oboriuntur;

advesperascit, tnvesperascit; též jam diei
vesper est; jam serum est di6ei; nox ap
petit.

smrč, smrk, pinus.
smrčina, smrkový les pinetum.
smrděti, foeltéěre; male olére, něčím algd.
smrdutý, v. „srradlavý.“
smrk, pinus.
smrkání, V. „soumrak.“
amrkati, emungčěre (nares).
smrkati se, smrknouti 86, V. „smrákati,“
smrkový, pineus.
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neholBmrsknouti 68, zmenšiti Be deminui;
sevrknouti sé corrugari.

gmrf, vubec mors ; ve slohu vzletnějším též
obitus, jfinis vitae, decessus n. excessus e
vita, interitus; letum; s. pro vlast mora
pro patria oppelita; násilná s. nex;
přirozená 8. mora (naturae debila); smrtí
sjíti mori, mortem obire, přirozenou morbo
mori, morbo naturae debitum redděre,
naturas conceděre, násilnou praeter natu
ram mori, fato maturo exstingui; též
ab algo tnterfici; (Z samovraždou) ma
num sibi ttnferre; moc nad životem a
smrtí potestas vitae necisgue; zvláště a)
smrti blízek býti morti vicinum esse, ani
mam agěre; b) den smrti dďtesvilae su
premus, I— den, na kterém kdo zemřel
dies guo guis mortuus est; hodina 8. mo
riendi hora, hora suprema; tempus mor
ds; (©) s. 8 vedlejším ponětím trestu
poena capitis (n. morťis,vitae) ; supplicium
(ultimum n. capitale); na s., k 8. odson
diti damnare algm capite n. capitis;
supplicium constitučre in algm; žádati s.
něčí ad supplicium deposcěre algm; smrtí
trestati, pokutovati koho supplcio affi
cěre, morte mullare algm; na B. jiti supplictumn.capilis© poénamsubire;d)
s předložkami: ©) (až) do S. usgue ad
mortem; per omnem vitam, in vila; dum
vivo OD.vivam, dum VviXTi(vivas, vixisti
etc.); dum spiraré potero; aniž buda míti
do s. kterého většiho záměru než aby....
negue mihi in omni vita res tam erit ulla
proposita, guam uť etc.; jinak: do S. se
nahněvati tra confici, nahladověti per in
ediam a vita disceděre, nasmáti risu rum
pi; P) ke s. se strojiti, k s. n. k ho
dince Ss.pracovati animam agěre, extre
mum spiritum ducěre ; y) na 8. nemocen
morbo gravt ajfectus, býti gravisstme n.
morbo mortifero, morbo exitiali aegrotare;
na 8. bledý perpallidus; exsanguis, býti
perpallido esse ore; d) při 8. mortens
(dixit); moribunďus ; e) po 8. mortuus,
post morlem; po B. něčí algo mortuo;
sláva po S. gloria apud posteros; fama
superstes; nominis fama; č) Be 8. zápa
ii, v P). 

smrtelník, zvl. pl. smrtelníci homines; u
spojení se slovy omnes, multi, cuncti též
mortales.

smrtelnosť, mortalilas ; smrtelný, pozem
ský život res humanae; vita humana.

gmrtelný, a) z—smrti podrobený mortalis;
pozemský Aumanus ; b) — smrť půso

bící mortifer (vulnus, morbus); ©) —
zhoubný capitalis (hostis), implacabilis
(odium) ; d) — na smrť se vztahující, a)
s. postel, obyč. part. moriens, těž mort
bundus; otec pravil na s. posteli pačer

———

smrsknouti se — smysl.

moriens digit; ještě na S. posteli animam
agens etiam tum; fB) s. úzkost angores
mortis, tp. ——veliká úzkost saummus an“
gor; nahnati komu s. úzkostí exanimare

/ algm; +) 8. bolesti mortis cruciatus; ď)
s. hodinka mortendi hora, hora suprema,
tempus morťis; adv..s. raniti koho morťti
fero vulnere ajficčre algm ; 8. nenáviděti
koho capital odio prosegui algm,

smrtnice, (a Římanů) Libitina.
smrtný, v. „smrtelný.“
smrtonosný, mortifer.
smrtonoš, bůh vojny u Římanů Mars.
smůla, v. „smola.“
smušiti, tp. čelo 8. frontem contrahěre.
smuteční, -ý, lugudris (vestis, dies, epulum

cantus, guerela); 7—smutný čristis; B. Čas
tempus luotus; adv. smutečně mn,ve B.
oděvu choditi sgualčěre,sordidatum esse.

smutek, vůbec, zvl. vnitřní maeror, vnější,
v obleku a tváři se jevící luctus; sgualor
(avl. ohledem šatu zanedbaného, Špina
vého), — zármutek trtstitia, dolor; Čas 8.
tempus luctus; zvl. s. nad mrtvým, stav
smutku: 8. míti, 8. něsti, v 8. choditi,
v 8. býti tn luctu esse, vestem mutasse,
sordidalum esse; mnohé domy měly s.
multae domus lugubres, (n. nad smrtí pří
buzných) funestae erant ; s. svléci, složiti
luctum deponěre n. finire, ad suum vesti
tum redire.

smutnohra, tragoedia; co druh básnictví po
ěma tragicum,

smutný, a) 7 truchlivý tristis, důr. maestus,
ajřhctus; maerens; s. býti in dolore esse,
dolěre, maerére, in maerore esse; zvl. «)

nešťastný miser; misellus, miseran
dus; B) tp. — kalný: s. nebe coelum nu
bibus obductum, caliginosum; 8. tvář vul
tus Úrislis, obscurus; b) v. „smutečný“;
o) — smutek působící tristis, důr. luctuo
sus, acerbus (victoria, diés, Mmors); B.
časy tempora dura, tristia ; imguilas tem
porum; 8. noviny nuncius tristis, (pí
semní) lileraetristes; s. skončení, 8. ko
nee vzíti čristes haběre exitus; adv. a)
maeste, maesto animo; 8. vypadati tristi
esse vultu; c) luctuose, miserabiliter.

smýčiti, a) v. „smýkati“; b) — čistiti pur
gare — vymetati verrěre.

smyčkovitý, nodosus.
smyčka, obyč. pl. smyčky, smyky traha.
smýkati, trahčre, (násilně a — smyknouti)

rapěre algm, algd; 8. se trahi, — toulati
se vagari.

smysl, a) —=co myšleno jest, myšlénka co
giťatum (obyč. v pl.), sententia; dictum;
b) ——domnění senfentia, — pouhý ná
hled opinio ; podle mého S. (ex) mea sen
tenlia, me auctore n. ut mea fert opino;
neděliti se v 8. idem sentire, od koh

———
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consentire cum algo; ©) Z co se vyroz
umívá něčím, ponětí sententia, viš; notio;
doslovní 8. propria (verborum) sententia ;
v doglovním 8. aď verbum; dávati slovu
s. nějaký sub voce algam sententiam sub
jicěre; v ten s. mluviti in eam senten
tam, ad hunc modum, hoc modo logut;
slovo v nepravém 8. bráti vocz alcui vím,
guam non habet, subjicčěre; odporný s.
absurditas; slovo má dvojnásobný 8. ver
bum potest in duas sententias acetpi; B.
slova nepostihnouti verbum guid valeat
non viděre; průpověď hlubokého S. sen
tentia arguta; d) — rozum mens; ratio;
beze 8. alienata menče; nebýti při zdra
vém S. menfe caplum esse, insanire,
amentem esse, býti sanum, menlis compo
lem esse; 8. zbaviti mentem exiurbare al
cuž; jsi při 8.? satin) sanus e8? pomi
nouti se s. ewire e potestate mentis; mente
cap? n. alienari; e) — jeden z 5. smyslů
člověka, mohutnosť cítící a t. d. sensus;
do 8., pod s. padati sub sensus caděre;
podobně tp. «) míti s. pro něco — moci
to pochopiti in alga re aliguem sensum
haděre, — náklonnost k čemu míti volunta
tem alcs rei haběre; studio alcs rei duci
n. čračňt; nemíti 8. pro něco alienum esse,
abhorrére ab algua re; B) — srdce, vůle
animus, mens, voluntas; jednostejným s.
consentfiens, CONCOT8.

smyslitelný, a) 7— co smyšleno býti může
gu (guae, guod) excogitari (fingi, též
fieri) potest; všecku s. česť komu proka
zovati nihil praetermittěre, guod ad ho
norem. alcs excogitari possit; b) v. pvy
myslitelný.“

smysliti, smýšleti, a) 7—myslí nalezti éxco
gitare, invenire algd; 7— zamýšleti mo
liri, parare, cogitarealgd; s. o to, aby...
id agěre ut....; b) — souditi, mysliti ju
dicare, existimare, putare, rert algd; co
smýšlíš ? guiď tibi videtur, o něm gualis
is tibi videtur? jednostejně 8. consentire,
conventre, congručre, 8 kým consentire
cum algo, convenit milů algd cum algo;
jinak s. dissenlire, discrepare cum algo;
avšak národ římský takto smýšlí Aaec

eris animo; ©) ——domnívati se suspt
cari, conjicěre (algd); videri; d) 8. něci
(s ponětím nepravdy) fingěre, confingěre
comminisci, (důr.) mentiri algd; smýšlen:
Jictus, commentictus; e) smýšleti, potahm.
na moc žádoucí; dobře smýšlející, a
honesto u. bono animo; v politickém o
hledu (= Konsarvativní) bonus, zle 8. ma
lus; B) s kým denevolus; smýšleti s kýn
(v ohledu polit.) stare ab algo n. a partů
alcs, favěre alcui; 2) s. sobě, si, a) =
smysliti něco, v. d); f$) s. sobě, si něcc
— připadnouti nač tn mentem mihi venů
algd, subiť animum cogitatio, inciděre in
consilium ; 7— něco si v hlavu vzíti sob:
Jingěre algd.

smyslivosť, =—vymýšlivosť sollertia ; — lico
měrnosť stmulalio.

smyslivý, == vymýšlivý gui algd excogitat:
= licoměrný simultatus, fictus.

smyslnost, a) -= povážlivosť sana mens;
b) zz dovtip acumen n. acies ingenii; ©
——smyslové sensus; d) =— tělesnost Zi
bido, voluplas corporis.

smyslný, a) -Z povážlivý consideratus; b)
— dovtipný aculus, suběilis; ©) — smy
slům dostižitelný gu: senstbus percipttur;
sensibussubjectus; též opisem guae vide
mus et tangimus; d) ——tělesný, gen. cor
poris; 8. radosti voluptates corporis; B.
žádosti libidines; o osobách corporis vo
luptatibus deditus, libidinosus; s. býti
omnia ad corporis voluptatem referre,
omnia voluptate metiri; adv. a) conside
rate; b) acute; c) smyslně něco postih
nouti sensu algd percipěre.

smýšlení, a) v. „vymyšlení“; b) — mínění
sententia; existimatio; opinio; býti téhož
8. in eadem sentenlia esse; 8, míti o kom
dobré, zlé bene, male de algo sentire,
existimare; vysoké o sobě 8. dnsolenlia,
fastus; superbiaj ©)v. „smyšlenka“; d)
— vůle, chtění consiltum; mens, animus
(duch) ; 8. přátelské amicus animus; B.
lidské mentea hominum et cogitaliones ;
8. a jednání consilia eťfacta, ingenium et
mores ; TZ povaha ingentum; své 8. tajiti
guae sentias disstmulare,

smyšlenka, res ficta n. commenlicia, commen
tum; též fabula.

smyšlený, v. „smyaliti“ d).

tamen opiřšo est populi romani; 8. o ně
kom špatně male de algo sentire, exisli
mare; brzy tak, brzy onak s. alias aliudjudicare;jinak8.ajinakmluvitialřud| smýšleti,v.„smysliti.“dicěrealiudsentire;smýšlímtakétak| smýti,něcoablučre,elučre,algd.idemjnhividetur;jinakaliamthiest| snad,1)vúsloví:naS.admanum,prae
mens ; vysoce o sobě 8. nimtam da se ha
běre opintionem, nimum sibi placěre;
mnoho o sobě smýšlsjící vaně superbia
infiatus; superbus; zvl. smýšleti s kým
dobře alcui bene velle n. amicum esse, cu
pěre, lépe melius consultum velle alcut;
jakkoliv o mně smýšlíš guocungue tn me

sto; těž adj. paratus, promptus; 2) —
může býti fortasse; forsitan (s konj.),
též pouhý konj. (kdybys prosil, 8. bys
bral si roges, accipias); Koznačení skrom
ného potakání hauď scio an, nescio an
(bez závislého slovesa); po st, misi, num
stává forte: kdyby S. st forte; taktéž:
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aby s. ne ne forte; v otázce numaud:
pocbybuješ 8.? »umouid ďubitas; máme
9. dvě vlssti? numguid duas habemus pa
irias? podobně: zda-li s. někdo ecguis ;
s. přece n. přece a. u! spero, id guod
spero; zvl. (s. a) bez 8. stne dubio; haud
dubae,

snadnost, a). — lebkosť facilitas; b) ná
cbylnosť, v. „snadný“ b); c) zz ochotnosť
offictum.

snadný, a) — lehký Jacilis; velmi B.per
facilis (s. říci facilis dictu); též expedi
tus, prompluss to jest věc s. id nehil ha
bet negotii; 8. učiniti facilis; s. k.... 1)
facilis, někdy se sup. na — u, obyč. e) ad
s ger.: s. k ztrávení facilis aď conco
guendum, k porozumění ad intelligendum ;
P) subst.: ctnosti a neřesti s. jsou k ro
zeznání virtutum ac vittorum facilis est
distinetio; v. též „lze“; 2) possum: B.
k poznání gu? (guae guod) cognosci po
čest; k snadšímu vyrozumění, uť factlius
intelligatur; zvlášť neutr. (snadné nm.)
snadno facile; nullo negotto, sine labore;
velmi 8. minimo negoho; v. též „lehký“ ;
gnadno jest facile esť 8 inf.: s. jest tyto
poraziti Jfacele est hos vincěre, toto vy
světliti hoc facilem habeť explicationem ;
to se s. spraví %d něhil habet negotii; b)
== náchylný, spůsobný čnelinatus, pro
pensus ad algd; s. k učení Gďocilis,ke
bněvu orrěčabilis; tracundus; ©) — ochot
ný officiosus; adv. a) facile; též nullo
negotio, sine labores v. též a), a 2) shora
„snadno.“

snaha, studium, důr. něsus, contentio; — po
kus conatus; 7m namáhání labor; vůbec
opera (rei alcut data, im re algua posita);
radou i Ss. přispivati komu constlio et
opera juvare alom; moje s. jest id se
dulo ago, ut....; hanebné s. koho ni
čiti nefarios conatus alcs repriměre; se
vší s. čoto animo ac studio, omnibus viri
bus; velis, ut ita dicam, remisgue; toto
corpore algue ommbus ungulis; snahy a
city srdce projeviti guae guis velit, guae
gue senliat, exproměre,

snacha, nurus.
snář, I— snů vykladač sommiorum conjector.
snářství, somna (orum).
snášelivosť, snášenlivost, =

amor, concordiae studium;
patientia; animus aeguus,

snášelivý, — smiřlivý pacis amans, concor
diae studiosus; Z trpělivý patiens; ae
guus; adv. concorditer; patienter, animo
aeguo.

snášení, a) — hromadění collatio ; b) tp. —
trpění čoleratio (na př. dolorum), perpes
si0; obyč. však slovesem.

gnášeti, v. „snésti,“

smířlivost pacis
— trpělivost

snadnost — snesitelný.

sňatek, — oddavky nupliae; manželství
matrimonium, conjugium.

gnažení, v. „snaha.“
snaženství, v. „snaha.“
gnažiti se, oč operam dare n. naváre rež

aleui, n. ut algď fiat, máti, anmti, elabo
rare pro n. in re alga n. ad rem al
guam; studěre ut algd fiat, studium po
něre in re atga; velice, všemožně, se
vší pilností k čemu se s. omnibus nervis
contenděre pro re alga n. ut algd fiat;
sedulo id ago ut....; summa ope enili,
omnibus nervis contenděre; marně se S.
frustra conari; též operam perděre, ina
nem laborem capěre; „8. se“ co sloveso
fraseologické opouští se, na př. 8. Se
pohnouti koho, aby.... compellěrealgm
ut ete.; v. Voj. Rak. S. 81, 5.

gnaživost, navitas, industrie; ost. v. „snaha.“
snaživý, navus, industrius; S. moc appeti

čus; 8. býti, v. „snažiti se.“
gnažnost, a) v. „snaha“; b) — důtklivosť,

pilnosť, zvl. s. prosby v. „snažný“ b).
snažný, a) I— snažící se navus, industrius ;

assiduus, sedulus ; b) — úsilný vehemens,dmpensus;8.žádost,prosba| obsecratio,
preces supplices; často opsáním: na tvoji
g. prosbu oranta eť obsecrante te; 8. pros
bám koho učiniti za dost enire roganti
alcui non deesse; adv. a) sedulo, asst
due; b) vehementer; magnopere, etiam at
gue etiam (orare, petěre a p.); summo.
studio n. opére (co nejsnažněji); někdy
dvěma souznačnými slovesy: S. prositikohoalgmobsecrare© atgueobtestart;
avšak též omnibus precibus algm pelěre n.
rogare.

sněd, sněď, robigo.
snědavý, v. „snědý.“
snědek, v. „pokrm.“
snědý, fuscus; pullus.
sněhobělý, niveus,
sněhový, nivalis (mons); též gen, měvis, mi

vium.
sněm, * concilium ordďinum m. (dle Balbina)

comitia, orum; též pouze concto, conci
lum, conventus; 8. říšský (v Německu)
* concihum n. convenlus principum; S.
zemský, asi comilia populi; s. držeti con
ventum agěre; comitia haběre (o volení.
konsulů consulibus rogandis),

sněmovní, gen. slov u „sněm“ uvedených;
s. usnešení leges in comilits perlatae,

snění, somnia (orum).
snesitelnosť, a) 7m možnosť snésti folerabilis

conditio; ost. v. „snesitelný“ b) v. „sná“
šelivost.“

snesitelný, a) 7 mohoucí snešen býti tole
rabilis; 8. učiniti něco levare, lenire
algd (dolorem, miseriam); b) v. „snáše
livý“ ; adv. tolerabiliter.



snésti — sobecký.

sněsti, snášeti, a) ——dohromady nésti con
ferre, comportare (algd); — sbírati colli
gěre algďd; podobně: rady snášeti — ra
diti se (na sněmu 8 p.) v. „usnésti se“;
s. vejce ova parěre; b) ——dolů nésti de
orsum ferre, často pouze ferre, portare
algd; c) — uněésti sustiněre; led snese

(člověka) *. agua satis conglactata est;
tudiž d) tp. ——trpěti tlolerare, perferre,

perpeli; (mírněji) ferre, sustiněre algd;
TZ na se vzíti suscipěre (invidiam Romi
num); často dvěma slovesy pali et ferie,
perpeti ac perferre; všeliký trest s. nul
lum supphicum recusare; nemoci 8. čeho
non ferre algd; 8. něco s kým partiri et
commumcare algd cum algo; %2)S. Be, a)
— peníze 8. conferre pecumam; b) —
dolů letěti (o ptáku a p.) delabi, devo
lare; ©) v. „usnésti se“; d) srovnávati se
myšlením consentire, concordare, conventre
na čem convenit milu algd cum algo;
na tom (domnění) všichni se snášejí,
že... hoc tnter omnesconstat+...
(s akk. a inf.); podobně: nesnášeti se
s čím: to nesnáší se s dobrými mravy
id alienum est n. abhorret a bonis mort
bus ; e) 8. se s kým -z dobře spolu býti
concordare, concordiler n. amanler vivěre
cum algo; nesnášeti se s kým, též (sem
per) in simultate esse cum algo; vespolně
dobře sa 8. amanter inter 8e vivěre, inter
86 amare,

snět, v. „sněd.“
sněžiti, sněží (ge), ningit; nives delabuntur

n. cadunt; pilně plurima mx e coelo de
labitur.

sněžka, mons nivalia n. semper mivtbus ri
gena.

sněžný, niveus; IZ sněžnatý nivosus;
bílý jako sníh niveus.

snidaně, -í, u Římanů, o poledne prandium ;
u nás >—jedení ráno jentaculum.snídati,pranděre;jenlare;© nasnídavse
pransus.

snih, mx; bílý jako 8.niveus; 8. prší, padá,
v. „sněžiti“; sněhem zapadnouti nvibus
obrut,

gniknouti (se), evaděre, elabi (ex re alga),
solvi re alga.

snisti, něco consuměre, comeděre algd.
sníti, něco, o čem somniare algd, de re

algá; snilo se mi o čem per gutetem n,
in somns videbam mn.viděre mihi vide
bar; species mihi dormienti oblata est;
snilo se jí, že matku vidí visa sid? est
por somnum matrem viděre; tp. ty sniš!
somnia! nugae !

Bníti, sejmouti, snímati, sjímati a) ——dolů
vzíti deměre; detrahěre aleui algd; (klo
bouk 8. caput aperire); 7— osvoboditi
koho čeho levare, liberare algm re alga;
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okovy komu S. levare algm vinculis;
břímě s, s koho sarcinis levare algm,
onera ex algo detrahěre; b) — pryč vzíti,
odstraniti čollěre algd; zeď 8. murum de
stručre, demoliri; 8. koho ze světa e me
dio tollěre algm; c) sjímati (všecky, mno
ho) capěre; 2) 8. se s kým, avl.
v manželství pojíti se, o muži ugrorem
ducěre alguam; o ženě nuběre alcui; b)
= zapáliti se ignem concipěre,

snivý, gut saepe somnia videl;
ans; adv. somniantis modo.

gnižení, -ování, tp. tmminuta alcs auctoritas ;
k s. přijíti dignitalis jacturam facčěre; 8«
hlasu sudmissto vocis; mysli 8. animus
submssus,

snížený, depressus; tp. — pokorný sudmis
sus; bídou S. egestate pressus; na pocti
vosti s. auctoritate imminutus,

snížiti, -ovati, něco, vůbec depriměre a'gd;
submultěre (fasces alcut); hlavu S. capuť
demittěre; cenu s. levare (annonam); tp.
8. něco adducčre (artem ad mercedem);
e. koho minuěre auctoritatem ales, detra
hěre de auctoritate alcs; obtrectare alcut
n. laudi ales; ——ponížiti frangěre ant
mum alcs n, algm; obecněji depriměre
algm; zvl. snižující dndecorus, contume
hosus; 8. se, (bez přihany) se sudmittěre ;
descenděre ad algd, (s příhanou) se ab
jiečre, se dedecoraré (flagitiis); dignmitati
suae itmmemorem e68se; 8. se k čemu de
scenděre ad algd.

snižující, v. předch,
BNOp, merges.
Bnopravce, V. „snář,.“
snositi, V. „snésti.“
snoubce, a) == námluvce nupliarum conci

lator; b) — ženich procus; pl. snoubci,
snoubenci sponsus el sponsa; novi ma
rilů.

snoubenec, v. předch, b),
snoubiti, == namlouvati si ambire alguam

nuptis; 8. pannu komu desponděre (virgi
nem alcui); S. 80, © Ženichu desponděre
sibi alguam; o nevěstě desponderi alcut.

snovač, -atel, machinator ; auctor.
gnovati, snouti, něco, a) pův. fila revolvěre ;

— osnovu dělati čelam ordiri; b) tp. 8.
něco zlého moliri; stručre, machtnari
algd; confiaré (tumullum, seditionem, bel
lum); úklady 8. oogučre constlia, zrádu
conjurationem facčre; něco takového sno-.
vaji ea lela texilur; 8. se, tp. všecko 80
dobře snuje omnia prospere ceďuní.

sob, čaranďus.
sobec, -ek, -ík, ——člověk sobecký, v. násl.
sobecký, commodí sul m. suarum rerum n.

utilitati3 suae studiosus ; gut sua cupidi
tate non utilitate communt impellitur; —
lakomý diliberahs, avarus; adv. propter

tp. somni
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sut commodi studium; ——lakomě avare,
Uliberaliter; 8. jednati omnia aď suum
commodum referre; suae ulihtali servire.

sobectví, suarum (mearum, tuarum) rerum
studium; (privatae utilitatis) cupiditas; —
lakomosť avaritia; ze 8. něco. činiti cu
pide n. suae ulihtatis causa algů facčre,

soběhrdý, superbus; vana superbiá infiatus.
sobiti, komu co aďďicěre alcui a'gd; sobě

vindicare sibi algd, (bezprávně) arrogare
sibi algď, in se transferrealgd ; 8. se rem
familiarem constitučre, domum instručěre,
res suas ordinare.

sobota, * dies Saťurni; dies Sabbatha.
sočení, a) nepřátelství znimicitiae; b)

= zlehčování obtrectatio; ost. opiš slo
vesem násl.

sočiti, na koho, a) — býti komu nepříte
lem inimicum esse alcut n. in algm; im
pugnare algm n. algd; b) — poštívati
na koho u koho, před kým inciřare, in
fiammare algm in algm; accenděre algm
contra algm; ——zlehčovati obtrectare al
cui, detrahěre de fama ales; invidiam
concitare alcui, u koho n suspicionem
adducěre algm alcut; c) ——chtiti rovným
býti aemulari aleui,

počiti, zočiti, koho conspicčre algm, algd.
sočivošť, studium maledicendi.
počivý, A) ——poštívavý maledicus; maledi

cendi studiosus; b) — řevnivý invidus,
aemulus; adv. maledice; invide, cum ae
mulatione.

sofa, v. „pohovka.“
sofist, sophista n. sophistes.
sofistectví, ars sophislica; arguliae.
sofistický, sophtsticus; cápliosus (zvl. o věci

na př. děsputalio a p.); adv. sophtstarum
more; capíiose.

socha, a) v. „rozsocha“; b) v. „tyč“; ©)
v. „kůl“; d) ——sloup, zvl. s obrazem,
s. člověku postavená statua (na př. Bruti);
signum (též co obraz sám); s. jízdecká
statua eguestris; 8. boha nějakého 8%g
num, stmulacrum; často však stává pouze
jméno boha: s. Diany Diana, s. Apollina
Apollo atd.

sochař,fictor; gut signa fabricatur ; statuarus,
pochařský, 8. dilo sculplura.
sochařství, ars fingendi ; ars sťatuaria,
sochor, ——kyj fustis; k zdvihání čeho vec

tis; s. plavecký contus; remus,
sojka, pica.
sok, a) — protivník adversarius; inimicus;

7m hance convictator; maledicus; b) —
který o tože stojí aemulus, (závistivě) 00
trectator; zvl. v lásce rivala.

sokol, falco; aceipiter,
sokolí, sokolový, gen. falcomis; s. oko, tp.

acies oculorum, míti lynceum esse,

sobectví — „soucitný.

sokovství, aemulatio, (závistivé) obtrectatto
v lásce rivalitas,

golárna, salinae.
golař, salinator.
solařství, salis commercium.
solený, salsus.
soliti, něco sale condire algd.
solný, -í, salsus; s. doly salinae; 8. pramen

fons aguae salsae; aguae salsae; 8. voda
agua salsa; 8. chuť míti salsi esse 8a
poris.

solovitý, salis similis,
sopečný, opiš gen, slova „sopka“; půda s.

solum guale inter n. prope montes flam
mam eructantes esse soleť,

sopka, mons ex cujus vertice ignes erum
puní; mons fiammas eructans; (špatně jest
mons ignivomus),

soptiti, soptati, a) -— silně dýchati anhe
lare; zvl. 8. plaměn n. plamenem, dým
n. dýmem a p. agnem ete. ejicčre, eruc
tare; též: soptí, soptá z něčeho plamen,
oheň algd tgnem n, filammam eructat,
ejicil; tp. 8. — vztěkati se furčre, 8ae
vire, (též o bouři a p.).

Sosna, pinus.
SOSNOVÝ, PiNneu8.
sotvá, sotvy, adv. a) 7—pracně, těžce, a)

subj. ohledem na osobu aegre; důr. ae
gerrime ; co mírná zápora =- snad haud
scio; a tomu S. (asi) třeba se diviti 2ď
gue haud scio mirandumne sit; P) — le
dva, obj. viz; non facile; haud; 8.— což
aby viz — nedum; ost. překládá se „s.“ ča
sto též úslovím vereor, uť ste., v. Voj.
Ruk. $ 50, b.; b) k označení času: 8.
(že) viz; vixdum; tantum guod; 8. jsem
jej spatřil, dal mně psaní vit eum vide
ram, guum mihi teras reddidit.

Souběžný, paribus intervallis inter se di
stans; parallelus; adv. paribus inter
vallis.

souboj, cerfamen singulare, pugna singu
larts.

goubojník, gut certamine singulari depugnat
cum algo, pl. soubojníci gai certamine
singulari inter se depugnaní,

soubor, comprehenstio; summa.
soucit, 7Z soustrast aegriludinis societas ; —

slitování zmsericordia ; — lidskosť huma
milas; 8. míti s kým cum algo gauděre
n. dolěre; gauděre rebus secundis, dolére
rebus adversis ales; 8. jeviti gaudium n.
dolorem suum signijicare.

soucitnosť, a) v. „soucit“; b) co tajemný
jaksi souhlas, sympatie convententia et
conjunctio naturae guam Ovuzadevuav (Srae
ci vocant; 8. míti s kým, s čím consen
tire, congručre ret alcui n. cum re alga.

soucitný, v. „soutrpný“; 8. býti partem do
loris sustiněre, et tpsum dolěre.



současník — soudný.

Současník,aegualis (alcui n. alcs); všichni
jeho 8. omnes gui tum raní; omnes gut
una vivebant ; býti s. koho eaďem aetate
vivěra atgue aliguis; temporibus alcs esse n.
vivěre; současníci ejusdem aetalis n, lem
poris homines.

současný, ejuedem temporis; gut eodem tem
pore fit n. est; s. Bpisovatelé scriptores
eorundem temporum ; 8. někomu, 8 kým
aegualhs alcui mn.alcs; následkem 8. po
rážky konsula clade eodem tempore a
consule accepta; adv. uno n. uno eť €0
dem tempore; simul.

součastník, socius (rei ales).
součastniti se, 8 kým čeho communicare

algd cum algo; vocare algm tn parlem
rei alcs; — podílu bráti na čem tn par
tem ventre rei alcs, na zločinu a p. ajffi
nem esse culpae.

součet, Im sečtení sudďuciio; Z počet ratio;
77 suma summa.

součtovati, něco, v. „spočítati.“
soud, a) — uvažování čeho vůbec delbe

ratio; consiltum ; 8 sebou sám v pilný S.
vejíti mulla secum reputare de alga;
eliam atgue eltam reputare; b) Z sodná
moc judicium; inielligentia, prudenta;
muž hlubokého 8. vir menlis altae, n.
dngenii acumine valens n. acerrimo in
gento; c) — úsudek Judicium, sententia,
existimatio ; podle mého s. (ex) mea sen
tentia, me aucioras n. ut mea ferť opinio;
s. vynésti sententiam dicčre, apAgre; d)
Z souzení činů podle práva Judicium;
s. držeti, činiti, konati Judicium facěre
(nad kým de algo), Jus dicěre; den sou
du dčesjudicii; V 8., na 8. seděti n ju
dicio seděre; jus dicěre, daře, redděre;
na 8. se postaviti n judtctum ventre; na
s. ostáti, 8. vyhráti judicio vincěre; na
s. ztratiti Ziťemn. causam amittěre ; causů
caděre; e) — pře lis; causa; 8. miti n. vésti
(s kým) lilem haběre; v 8. vejiti, do A
se dáti, 8. podniknouti lege agěre, 8 kým
cum algo, actionem intenděre alcui, algm
judicio persegui; £) Z nález soudců judi
ctum, sententia; 8. vyněsti juďicium fa
cěre, sententiam ferre n. dicěre; judicare
de re alga; h) = osoby právem soudící
judices, jus; jíti k s. tmju8 ire; před a.
pohnati, obeslati zn jus vocare n. addu
cěre algm; diem dicěre alcui; 8. vojenskýjudiciummilitařre;© vojenskýms.
exercilu sujjragium ferenle; v 8. seděti
seděre judicem; 8. zasednouti judicium
facčre, jus dicčre n. agěre; k 8. státi se
ststěre, vadimonium ststěre, nestáti vadi
monmum deserčre; ch) 7 moc a právo
souditi jurisdictio; i) 7— místo kde se
soudí judicitum,jus; též tribunal (7 soud
ná stolice).
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soudce, juder; též guě Judicaťt n. judieium
exercel ; s. od strany volený arbiter; 8.
domácí, rodinný judex domesticus; 8. v
oboru umění a vědy existtmalor; 8. býti
Juri dicendo praeesse, judicandi munere
fungi; ost. v. „souditi“; něco na 8. vzné
sti aď judicem deferre algd; před S.
pohnati koho čn Juďictum m. in jus vo
'care algm.

soudcovství,judicatus ; partes judicis.
souditi, a) 8. © čem n. o kom (— zdání

své podati) Judicare algm (ex n. dé alga
re nD. pouze alga re dle čeho), též de
algo; exisltimare, sentire, censěre, judti
otum facěre, též sťtatučre de re alga; veri
algd n. s akk. a inf.; jak soudím, též uť
mih videtur; co soudíš guiďd tibi vide
tur? o něm gualis is čibi videlur ? o tom
nechť jiní soudí hoc alit videant; soudil
bych crediderim ; soudil by jsi eredas;
byl by jsi soudil creděres; soudě ratus;
8. z čeho, podle čeho, po čem conclu
děre, colligěre algd ex re alga; judicium
facčre (ex eventu de consilio), podle sebe
o jiných alios ex se judicare; abs.
transgr.: soudic dle... přeloží se větou
vztažnou: 8. dle přirozené povahy tvé
guae tua natura est; b) 7—právně roze
znávati judicare (causam, de re alga, de
algo); judictum facěre, jus dicěre ; sen
tentiam ferre n. dicěre; spravedlivě n.
mírně 8. koho aeguum judicem se alcui
praeběre, nespravedlivě mn. přísně in
iguum esse judicem in algm; zvl. v pass.:
jest mi souzeno ea lege (conditione) n.
ita natus sum, též ita in falis est m.
fuit alcui; fato meo jfiťut....; 2) B. 80,
a) vůbec hádati se s kým erpostulare,contenděre,controversiam| haběre© cum
algo; b) — při vésti s kým ličlemhaběre;
litigare, lege agěre cum algo.

soudlivý, litigtosus, litigandi cupidus.
soudní, V. „soudný.“
soudnictví, res forenses; judicia (orum); těž

Jjus dicendum, judicium exercendum; ča
sto však opíše se úslovím Jus dicčre, ju
dictum exercčre a p.

soudnosť, v. „soud“ b).
soudný, a) — rozumný cu? salis est judicit;

prudens, sapiens, intelligens; sanus; b)
soudný, soudní -= k soudu náležící Ju
dictalis, Judictarius ; též forensis; B. sto
lice tribunal; na 8. stolici seděti, v. „sou
diti“ b); státi před s. stolicí 7m souzen
býti, v. „souditi“ b); před Ss.stolici koho
povolati vocare, adďucčre algm in judi
citum; 8. pře lis, causa; 8. výrok n. ná
lez judicium, sententia; s. místo forum;
s. jednání causa forensis; S. řeč sermo
forensis; 8. den, «w)-= den, na kterém
kdo k soudu dostaviti se měl dies (ju
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dicii); 7— na kterém se souditi smělo
dies fastus; obyč. pl. dtes fasti; B) —
poslední den avěta dies gut dabit exitio
terras; měli to za s. den aeternam sllam
novisstmamague noctem mundo interpreta
bantur; moc 6. Jurisdictio; adv. a) ju
dicio; prudenter, sapienter, intelligenter ;
b) lege n. jure; 8. zakročiti proti komu
lege agěre cum algo; 8. vyřknouti, vypo
věděti apudďjudices profitert.

soudruh, vůbec socius; sodalis; Z stejným
osudem postižený consors; ——týž úřad
zastávající collega; 7—spolu bydlící con
tubernalhs; 8. ve válce commilito;
spolu cestující comes, iťineris socius; —
spolužák condiscipulus.

soudružství, societas; sodalitas; contuber
nium ; commilitium ; ilineris socielas j*con
discipulatus; (rozdil v. předch.).

soudství, judicatus; partes judicis; v. též
„soudnictví,“

Bouhlas, 7m souzvuk (v hudbě) concentus;
tp. sjednocenosť concordia; 7— stejné
mínění consensus; convementia; vs. býti,
žiti s kým consentre, concordem esse
cum algo.

souhlasiti, 8 kým, s čím consenlire, con
gručre, conciněre cum algo, convenit mihi
algd cum algo; 7— přesvědčiti assentire
n. assentiri alcut; všichni souhlasili om
nes idem senseruní; tyto věci nesouhlasí
spolu kaec non inter se conventunt, tito
lidé i%dissenttunt inter se; naše smýšlení
velice souhlasí magna est inter nos stů
dtorum consensio; výpovědi všech sou
blasí sermo congruiť inter omnes.

souhlasnosť, v. „souhlas.“
souhlasný, consentiens, conventens, congruens;

constans; 8. 8 Čím consenlaneus alcui rei;
8. náhled consensus; 8.. vzdělání confor
matio; adv. consentienter, congruenter;
všichni 8. oznamují constanter omnes nun
tiant.

souhraní, fines.
souhvězdí, stdus; astrum.
souchotě, čabea,
soujem, v. „soubor“
soujmenný, ejusdem nominis, eodem nomine,
soujmenovac, cut čdem nomen est; u Ří

manů genfilis.
soukmenovec, gentilis.
soukromí, a) subst. soliludo, secessus; secré

tum; locus desertus; v 8. a) — v sou
kromném místě: v 8. žíti vitam solita
riam agěre, in soltudine et otio vivěre;
P) — soukromně, v. toto; b) adv., v
„soukromně,“

soukromnický, v. „soukromný.“
soukromník, a) guč vitam solitariam agit; b)

homo privatus; 00 8. též privaliím; (roz
díl v. „soukromný“),

—

soudruh — sousedství.

soukromný, soukromý, a) — o sobě -stojicí
separatus, sejuncfus, singularis; (8. místo,
v. „soukromí“); ——samotný solitarius,
solua; B. Život vésti procul a coetu hominumaclaltemagěre,vilam| solitariam
agěre, in solitudine et olio vivěre; b) —
zvláštní, pro sebe privalus; — tajný se
creltus; ——osobní proprius; 8. záští odi
um privatum n, proprium; 8. člověk
homo privalus; 8. nepřítel tnimicus; 8,
jmění res familtaris; (oprotiv obecnému
n. státnímu) bona n. res privatorum; 8.
podniknutí res privato consilio suscepta ;
adv. a) separatim; b) privatim; 8. vy
ptávati se koho nač ex solo guaerčre
algd; 8. žíti privalum vivěre; — tajně
secrelo.

souložnice, concubtna.
souložnictvi, concubinatus,
soumar, 4) ——soumarské hovádo, vůbec ju

mentum chlellarium; zvl. eguus n. asinuschitellarius;| pl.soumary,téžtmpedi
menta; b) 7m kdo soamary chová calo;
c) 7—soumarské sedlo cličellae,

soumarský, -rný, ciitellarius; v. předch,
souměr, convententia parflium; concinnitas.
souměrný, aeguals el congruens; concinnus;

s. vzdělání conformatio; adv. aegualiter,
congruenler.

soumrak, ocrepusculum; za B., V 8, primo
vespere, guum jam advesperasceret,

soumrká se, v. „smrákati.“
souostroví, dnsulae complures parvo inter

vallo inter se dislanles; často pouze in
sulae.

soupeř, a) vůbec ——kdo za touže věcí se
beře, cílí competitor; zvl. 7— kdo o týž
úřad žádá gut una pehl munus; tudíž
b) = protivník adversarius; 7— proti
komu 8e pře vede pars n. factio ad
versa, 8. v hádce gui coníra dicit n. dis
pulat.

soused, a) — v též obci bydlící c?vis; b) —
ve vedlejším domě bydlící vicinus; c) —
v pohraniční zemi bydlící finttimus ; con
Jims; d) s. při hostině gut proxime accu
bat m. accumbět.

sousoditi, s kým vicinum, fintilimum, confi
nem esse alcut n. alcui loco; tangěre, at
tingěre locum algm; sousedící v. násl.

sousední, -ný, ohledem domu a dvoru, tedy
jednotlivce vicinus, ohledem země, tedy
národů a p. fimitimus.

sousedský, 4) V. „sousední“ ; b) — sousedu
příslušný vtečnis conveniens n. dignus;adv.more| vicinorum,utdecetvici
num.

sousedství, a) ——blízkost vicinitas n. vici
niaj V 8. dn Vicinia n. prope, tn propin
guo; v dobrém 8. býti s kým algo bono
vicino uti, obecněji concordisstme vivěra
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čum algo; b) — měšťanství ctvilas; v 8.
koho přijmoufťi algm in civitatem aceipěre
n. otvilat? asscriběre.

sousedstvo, vicinilas n. vicini.
soustátí, * oivitates foederatae.
soustava, račio, disciplina; ara; Často se

spojí ratio et disciplina, ralio et ars;
v s. uvésti, sestaviti něco aď arlem et
ad práecepta n. ad ralionem revocare, ad
artem redigěre algd; certam, guandam
ales rei formulam componěre.

soustavný, ad rationem n. ad praecepta ar
tis revocatus; gui via et ratione fit nm.
agitur; 8. učenost ralto et docírinaj; ra
to guaedam conformatiogue doctrinae;
adv. ratione; ex artis praecepits.

sousto, ojffa, frustum (na př. panis); často
se však nepřekládá: nejlepší sousta op
lima a p.

Boustrast, aegritudinis socielas, Ostatně v.
„soucit.“

soustružiti, něco tornare algdď.
soustřediti, něco tn unum conferre, contra

hěre algd; vojsko s. copias in unum c
trahčre n. in unum locum cogěre; my
Šlenky své S. nač cogifaltones suas ad
unam rem dirigěre; veškerá moc soustředí
se v jediném vůdci summa rerum penes
unum ducem est.

souš, — suchá země siccum,
soutěska, angustiae, fauces.
souti, něco v. „sypati“ ; s. se collabi, con- |

ciděre, corručre.
soutrpnosť, v. „soustrast“ a „soucit,“
soutrpný, v. „soucitný.“
souvědomec, conscius (ret ales).
souvědomosť, conscientia; v. „vědomosť.“
souvědomý, conscius (ret alcs); haud igna

rus.
souvěký, v. „současný“ a „současník.“
souviseti, s čím cohaerčre cum re alga m.

rei alcui, inter se; též pertiněre ad alad;
contineri inter se; apla el connexa esse;
s. 8 čím contineri re alga.

souvislosť, pův. cohaerentia; tp. cohaerentia
(sermonis, oralionis); často adj. perpe
tuus n. continens; v s. mluviti orationem
perpetuam haběre; řeč v m. slyšeti ora
ttonem coniinentem audire; řeč beze vší
8. oratio male cohaerens; bez s. býti
confusum et perturbatum esse; není s. v
řeči jeho oratio ejus male cohaeret; v 8.
něco vypravovati rem ordine narrare; v

. s. býti, v. „souviseti.“
souvislý, continens (silvae, paludes, oraťio,

terra, agmen); confinuus (oralio, montes);
perpeluus (paludes, rerum gestarum hi
stomia, oratio, disputatio); nesouvislý in
terruptus; dtssipatus (oratio, orator); adv,
continenler, perpetuo; mluviti s. (Z v je
dnom) orationem continentem haběre.

S
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souzeni, 8) co čin, opiš slovesem, v. též
„soud“ ; b) 7—úsudek, v. toto.

'souznačný, s. slovo vocabulum idem decla
rans n. significans; 8. býti idem sigmfi
care n. deciarare n. valěre.

souzvučný, v. „souhlasný,“
souzvuk, v. „souhlas.“
soužel, v. „soustrasť.“
soužení, sužování, a) akt. ——skličení koho

vexatio; b) pass. -— trápení se aegritudo,
solheitudo, angor; starost cura; ——
svízel angustiae, miseria; calamilas; vů
bec labor, aerumna; mám 8 ním 8 %
miht multa negotia facessit, miht molestis
simus est; 8. působiti, v. „soužiti“, ka
Ždý má savé S. nemo mortalium expers est
malorum.

soužiti, sužovati, 4) 8. něco — uszké Činiti
coartare algd; b) tp. = sklíčiti koho
vexare, preměre algm; ——trápiti cruci
are, excruciare algm; vůbec molestič n.
incommodo afficěre algm, ajffligěre algm,
dolorem ajfferre alcui; s. koho čím algm
enecare (rogitundo), falsgare (precibus),
angěre (guerelis): to mne sužuje Roc me
pungit n. mordet n. angit; hoc est mihi
dolort, td doleo n. aegre fero; souženajfflictus(nedostatkemrebus© angusits);
2) S. se cructari, excructart, — bolest
něti dolěre, maerere; důr. maeroré con
fici; 8. se 8 čím laborare in re alga,
s kým multum laboria in algo exhau
rire.

sova, noclua; ulula.
spáč, homo mulii somni.
spád, casus, lapsus; Ss. vody Ubramentum(aguae);s.plochyzemské| fasitgium;

tp. «) — výpad odkud na koho, v. toto;
P) — cesta tajná via ocoulta ; 7— úskok
ars, dolus, fraus; všechny S. znáti om
nium aditus teněre.

spaditý, spádný, declivis ; devevus, prochvis;
důr. IZ srázný praeceps; deruptus.

spadnouti, spadati, a) pův. =—dolů padnouti
vůbec caděre; deciděre (ex) alga re; de
labi (ex arbore, de digito, ex eguo) 3 ex
cuti (curru); důr. praecipitari n. praect
pitare (in fossam); inciděre (in foveam),
allabi (mari); (z lebka, na př. o dešti)
defiučre3; 8 nebe 8. de coelo labi, se
schodů scalčs devolvíi, labi per gradus,
s koně labi ex eguo, defluěre ex eguo,
(in terram, zvl.-o raněném) důr. cadére
ex (de) eguo, ještě důr. ejffundi eguo;
podobně: spadl hojný dešť magna vis
aguae dejecta est; spadající — visící de
pendens; tp. rčení: sem spadá ——náleží,
sluší, patří a p., v. tato slovesa; b) —
sesypati se collabi, důr. conctděre, cor
ruěre; ©) ——ubyti minut, tmminut ; voda
spadává undae recedunt; cena spadá pre
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tum (mercis) imminuitur; na obilí spadlo
annona laxat, levatur; d) v úsloví: los
naň spadl ejus sor excidit; ejus prima
sora fuit; 2) s. se corpus amiltěre; Z roz
padnouti se v. toto.

spadnutí, v. „spád“ ; zboření, v úsloví:
na s. býti ruinam minari; in ruinam pro
num esse; lubare.

spádný, v. „spáditý.“
spáchati, něco, a) vůbec, v. „vykonati“ a p;

b) zvl. zlé s. patrare, perpetrare (caedem,
facinus), committěre (scelus), admittěre (fla
gihhum); vraždu S., též caedem facěre;
bezpráví na Ciceronu spáchané injuria
Ciceronis.

spálenina, * nola ustionis,
spáleniště, locus incendi.
spáliti, něco, koho comburěre, cremare, con

cremare (morluum), ignt necare algm, in
cendio mn.igni delěre (urbem), incendio
consuměre (urbem), flammis absuměre, ex
určre algd; — zapáliti tncenděre (et) in
Jlammare (classem); o slunci a ohni říká
se urěre, adurčre (agros); o mrazu de
urěre (hiema arbores deusserat) ; opáliti
něco, koho aďurěre (cibos, panem); s. se,
— shořeti, přelož pass. formou sloves
s hera uvedených; ——popáliti se aďuri.

spamatovati, v. „zpamatovati.“
spánek, a) — spaní somnus; gutes; v. „sen“ ;

b) — lék pro spaní * medicamentum som
num faciens; sopor; c) 8., zvl. pl. spánky,
v. „skráně.“

spaní, somnus, gutes; V. „sen“; k-s. se po
ložiti somno n. guteli se traděre;; před s.
anteguam dormilum n, cubitum e0, ante
somnum.

Spanilomyslnosť, v. „spanilosť“ a),
spanilosť, ——A) spanilomyslnosfť animi magni

tudo, ingenuitas; liberalilas; generositas;
— skvostnosť magnificentia, splendor; 8.
mravů, mysli antmi splendor n. magnmi
tudo, mens liberalis, liberalitas, animus
ingenuus; b) ——slíčnosť, v. toto.

spanilý, a) — spanilomyslný magnanimus,
ingenuus, liberalis; generosus; 8. smysl,
v. „Spanilost“ ; s. skutek facinus pulcher
rimum n. praeclarum ; 8. stud ingenuus
pudor; 8. — vznešený, velebný magniji
cus; splendidus; b) — slíčný, v. toto.

spár, špár, 7- pazneht ungula, u dravců
unguis.

6pára, Juncturaj commissura; comyages.
spása, salus; Z spasení conservačio, libera

hos — Štěstí. fortuna; 8. svoji hledati
saluli suae consulěre; fortunam experiri,
v útěku in fuga sibi praesidium poněra;
nad s. zoufati de rebus summis despe
rare; není pro obec žádné s. více respu
blica desperatur. |

spiknouti se.

spasitel, liberator, vindex; servator; S. náš
salutis nostrae auctor.

spasítelný, salutarius, utilis; ——svatý, bla
žený beatus (vita).

spasiti, koho ltberare, vindicare algm; ser
vare, conservare, salvum praestare algm;
spasen, též salvus; A. se se servare, salut
suae consulěre.

spásonosný, salutari8.
gpásti, něco depascčre algd.
spáti, spávati, vůbec dormtre, důr. dormi

čare (pevně s.), ——odpočívati gutescěre,
— usnouti somnum capěre, 7—přenoco
vati, su koho pernoctare cumalgo; pevně,
tvrdě 8. arie n. graviter dormire; jíti spat
cubitum re (o dvou n. více disceděre),
dormiltum se conferre, ad gutetem tre;
chce se mi S., spal bych dormito; somnt
indigeo; nemoci 8. somnum capěre Nonposse,mnoctemo insomnemagěre,něčím
algd mihi somnum adimit; dlouho spá
vati multi esse somní, málo brevissimi esse
somni; nechati koho tři hodiny s. alcut
tres horas ad guielem dare; nenechati
koho =. algm somno prohtběre; celou noc
jsem nespal (== probděl) čotam noclem
pervigilavi.

spatření, aspecius; hodný s. speclandus, Vi
sendus; ost. opiš slovesem.

spatřitelný, aspectabilis, conspectus; gut 0ct
lis cerni potest.

spatřiti, -ovati, něco, a) pův“ conapicěre,
conspicari, viděre algd; opět s. revisěre;
s. světlo boží in lucem edi, lucem aspi
cčre; b) = poznati, v. toto; 8. se opět
též muťtuostbi reddi.

spavost, * inexpugnabilis somní necessila8.
spavý, somniculosus; multi somni.
spěčovati se, V. „vzpěčovati se,“
spěch, festinatio, těkavý trepidatio; mírněji

properatio; Bpěchem, na 8. festinanler,
raptim,' mírněji propere, v. též „rychle“ ;mnohdyadj.čumultuarius,| repentinus:
vojsko na Ss.sebrané egercitus tumuliua
rius n. subitarius; list na S. psaný epi
stola festinationis plena; míti na 8., V.
„pospíchati.“

spěchati, v. „pospíchati.“
spěchavý, v. „spěšný.“
speřiti se, manus conserčre, 8 kým congredi

cum algo; v bitvě res venit ad gladios.
spěšnost, v. „spěch.“
spěšný, festinans, mírněji properans; 0 vě

cech ciřus, jfestinationis plenus, malurus;
adv. festinanter; properantler; raplim, ct
čatim; v. též „rychle“

spěti, v. „pospíchati.“
gpiklenec, conjuralus.
spiknouti se, conjurare, conjurationem facěre,

proti komu tn algm, de algo interficiendo,
conira rempbi.



spiknutí — spodek,

spiknutí, conjuralto; 8. stropiti, v. předch,
spilati komu (co, čeho) vocare, appellare

algm, lhářů. mendacem, též increpans
eum mendacem voco, tyranův algm tyran
num vocitare.

spinati, v. „sepnouti.“
spis, vůbec scriplum; literae ; hbellus; v S.

uvésti něco, v. „sepsati“; prosebný s. li
bellus, literae supplices ; s. hanlivý lřerae
in algm contumeliosae; zvl. a) pl. spisy
(právní a p.) acta (orum), šabulae; lite
raé (publicae); P) spis — kniha liber,
menší Zibellus; ohledem na podobu u Ří
manů volumen; též vůbec seriplum; opus;
spisy něčí čísti opera, scripta, libros ales
legěre,

spisek, lebellus.
spisovatel, scriptor (též větou gu? sead seri

bendi studium .contulit, conferť a p.); a
jen s gen. předm. říká se též auctor, na
př. a. htstoriarum, rerum Romanarum a
p. ; s. býti libros seriběre, conseriběre.

spisovatelka, * mulier libros seribena,
Bpisovatelský, gon. soriploria n. scriptorum

n. slovesem scriběre: 8. sláva laus serip
toris n. scribendi; s. dráhu nastoupiti se
ad scribendum conferre; moje 8. činnost
přestala literae meae conlicuerunt,

spisovatelství, scriptura; literae; n. opisem
libros scriběre, conseriběre n. pouze sort
běre.

Bpisovati, v. „sepsati.“
Bpisovní, v. „písemný.“
Bpisovnictví lžťerae.
spíše, -eji, adv. a) Časové -Z dříve prtus;

ante ; citius; 8. než priusguam; mnohem
8. multo ante, trochu S. paulo ante; čím
s. (tím lépe) guam primum n. primo guo
gue tempore; 8. na cestu se vydati šter
praecipěre; co nejspíše guam maturrime,
guam primum; primo guogus tempore
(též die); b) — raději pottus; immo; a
ne s. (k jednotlivým slovům slašíc) et
non, ac non; nejspíše «) -——nejobyčej
něji plerumgue; P) — asi, slovesem opi
nor (které se vloží ve větu: ty jsi se m,
v tom omýlil in hac re, opinior, erasti)
n. veristmile est s akk. a inf.; 3) TZ nej
snáze celerrime.

spiti, v. „vypiti“ a „epiti,“ „opiti.“
spiti, (sepnu), v. „sepíti.“
spiže, Bpižirna atd., v. „špíže“ atd,
splácení, dluhů a p., v. „splátka“ n, opiš

slovesem, na př. nikdy neagitovalo se
usilovněji proti 9. dlabů, jako za méhokonsulatununguamvehementius| actum
est guam me consule, ne solverelur aes
ahenum.

spláchnouti, splachovati, něco ablučre algd,
spláceti, v. „splatiti.“

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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splašiti, čerrore injecto fugare; 8. 8e expave
scěre, o koních consternart.

splatiti, spláceti, solvěre, exsolvěre, numerare
(pecuniam alcui), dluhy solvšre, dissol
věre aes alenum n. nomina; redděre de
bitum; tudíž tp. e. komu nevděkem čim
memorem esse béneficiorum; rovným n.
stejným, stejnou měrou 8. par part red
děre.

splátka, pecuna (solvenda m. soluta);
plácení solutioj pensios rovná S, aegua

PRnsio.
splatný, solvendus, dissolvendus; 8. den, 8.

lhůta dies pecuniae,. dies- ad solvendum
praestilutus ; též pouze dies.

splavný, navigabilis; navis paliens; učiniti
řeku 8. ejficěre ut fluvius navigabihs n.
nANibusperferendis aptus sit; Ťeka jest i

o , . o
pro těžší lodě s. fuvius gravtores naves
perfert.

splesklý, -štělý, planus; zvl. 8, nos masus
stmus.

splěsti splitati, connectčre algd, věnce coro
nas mectěre, vlasy capillos componěre;
tp. miscére, permiscére, confunděre algd;
něco zlého tajně s. moliri, conflare algd;
s. sobě něco (na př, řeč) confunděre algd
(verba a p.); spletený čurbatus, con
fusus, řeč spletená oratio perplexa, ob
scura; 8. koho animum alca confunděre n.
conturbare; v. též „naplésti.“

splniti, něco explěre (ojficium, spem), tm
plěre (promissa, partes officii); slo7o, pří
pověď s. fidem pmersolvěre,liberare, pro
zmssumpraestare; nesplniti fidem fallěre;
něčí prosbu s. aleut (algď) petenti satis
facčre, non deesse; žádost něčí s. volun
tali ales obtemperare; 8. se — vyplniti
se (o proroctví a p.) eventre, eventum
haběre.

splouti, splynouti, splývati, a) -— dolů plouti
secundo Jfluvio navigare; b) — do hro
mady stéci conjtučre, in unum conflučre;
tp. confusum esse (cum re alga).

spočinouti, spočívati, někde gutescčre, conduie
scěre, regutescčěre; tp. na čem, v čem,
kde positum mn.sttum esse tm algo, conti
neri re alga; penděre ex algo; veškerá
naděje na tom spočívá spes omnis in hac
re posila est.

spočísti, spočítati, něco computare algd; sum
mam facčěre, calculum subďucěre ales ret.

spod, = spodek, v. toto; zvl. spodem, ve
spod, na 8., po 8. tnfra; -často slovesem
se sub složeným: ve 8. ležeti subjacčre,
ke 8. padnouti subsiděre; 8. uvázati sub
ligare; po s. usoknouti sucetiďěre; ze 8.
ex inferiore loco; ze 8. až na horu ab
imo usgus ad summum.

spodek, vůbec pars inferior n. tnfima (ex
trema); = půda fundus; — podlaba so

29



354

lum; s. lodi alveus n. carina; 8. hory ra
dices, též infimus nions; 8. sloupu dasis;
s. nohy planta; často adj. mus: 8. stromu
ima arbor, 8. domu čma pars aedtum;
na 8. hory ad čmum n. infimum monlem;
spodkem, na S. atd., v. „spod“ ; zvl. pl.
spodky dbraceae; femoralia.

spodni, tnferior; nejspodnější infimus, imus;
s. šat n. sukně čunica interior; 8. peřina
stragulum ; 8. plocha dasis; adv. spodně|
——spodem, v. „spod“ ; nejspodněji infra,
infimo loco.

spojenec, foederatus, foedere junelus; 80
cius,

Bpojenectvo, 80cit.
spojení, a) čin == spojování conjunetio, co

pulatio (rei alcs cum alia); často též slo
vesem 3; b) účinek z- spoj comniskura;
též conjunctio; 8. trámů contignatio; tudíž
tp. a) 8. slov verborum junciio n. confor
matio; ) — spřátelení conjunctio, socie
tas; (veřejné) fosdus; 7— obcování con
suetudo, usua; 8. manželské conjugium,
s.k účelům polit. conspiratio; ve B.ským
býti (postaven) conjunctum esse (též so
cietatem haběre) cum algo, v blízkém
necessitudine artiore cum algo conjunctum
esse, V přirozeném naturali guadam 50
cielate inter se conjuncta esse; stojí spolu
u velmi blízkém 8. conjunctissime inter se
vivunt; vstoupiti 8 kým ve 8. se conjun
gěre cum algo; 8. fse) nepřátel překaziti
distiněre copias hostium; někdy klade se
v těže příčině ad). conjunctus n. adv. con
juncte: ve B. s ostatními ději své pří
běhy vypsati conjunele cum religuis re
bus sua contexčre; co jest v bližším 8.
s záležitostmi tvými guae conjunciiora re
bus tuis sunt.

spojiti, -ovati, něco Ss čím copulare, jun
gěre, conjungěre algd cum re alga těž ret
alcui; 7— připojiti amnectěre (algd aleui
ret), == spolčiti sociare, consociare, (o
větším počtu) congregare alguos; — slou
čiti comprehenděre; most spojuje město
pons oppidum continet; s řečnictvím též
nčenost s. ad eioguentiam adjicěre doc
irinam ; věci mezi sebou spojené res in
ler 8e junctae; s něčím spoj-nu býti
s sebou přinášeti Aabděre (to jest s.
s bolestí hoc dolorem habeťt) n. esse (jest
s. s velikým nebezpečím pro koho ma
gno cum periculo alcui est); Krví a přá
telstvím býti spojen sangutne eť amicitia
cum algo conjunctum esse; spojené loď
stvo classis communis; 2) B. se, a) 8 kým
8e conjungěre n. societatem inire, conjung?t
cum algo, (-—veřejně se spolčiti) foedus
Jacěre n. imre; též sibi adjungěre algm,
causam suam communicare cum algo; B.
se s kým u vedení války bellum conjun

——
——

spodní — spolčování.

gěre; H. a S. spojili se Hasdrubal et Sy
phax copias junxerunt ; K. Klaudius spo
jil se (Z své vojsko) s M. Liviem C,
Claudius cum M. Livio copias junmit; b)
o věcech — srůsti coalescěre, o dvou ře
kách conjlučre in unum, misceri; nechati
se 8. conjungi posse; tyto věci nenechají
se 8, harum rérum nulla potest esse con
Jjunctio, haec copulari non possunt, haec
inter se repugnant.

spojitost, cohaerentia; tp. perpetuitas (ser
monis, orationis); continuatio; řeč bez 8.
oratio male cohaerens; bez 8. býti confusa
eťperturbata esse,spojitý,| conlinens;
(oratio, disputatio).

spojovati, v. „spojiti.“
spokojenost, a) pův. tranguillitas, animi ae

guitas, animus aeguus n. tranguillus; B.
se svým osudem animus sorte sua con
tentus n. laetus; 8. mysli anim trangui
litas; v B. žíti sořle sua contentum Vi
věre; b) — pochvala approbalio, com
probatio ; k mé úplné 8.*cum magna meu
voluptate; někdy slovesem : ku všeobecnés.cunctisapprobantibus,cum| omnium
laude; ku 8. bohům a lidem diis homint
busgue approbantibus.

spokojený, spokojen, a) = upokojený placa
tus, sedatus; b) ——utěšené mysli čran
gmilus, aeguus; C) 8. 8 čím contentus re
alge; býti 8 čím 8. conientum esse re
alga, (se svým stavem sorte sua), pro
bare algd; též rčením non pudet, non
poenitel (se svými pokroky non pudet te,
guantlum profictas); nepohrdati čím
non aspernari algd; — přestati na čem
acguescěre (in) alga re; contentum 6886
re alga; 8. býti s kým algm probare;
vůdce, 8 nimž nebyli S. duď cujus €08
poenitebat; všichni byli s tím 8. Aoc om
nibus probatum est; zvl. a) = snášeti
něco aeguo animo pali n. ferre algd; se
vším s. býti guidvis pati, perpeti; B) ná
pleduje-li předmětná věta, neb inf., říká
se satis haběre s inf.; adv. 8, žíti sorte
sua contentum vivěre; tranguile vivěre.

spokojiti, koho sattsfacčre alcut; (věřitela
creditort); Z smluviti se s kým deciděre
n. čransigěre cum uúlgo, též pacisei cum
algo; 8. něco explěre (žádost cupiditutem,
hlad famem a p.); 8. se (— utišiti se)
animo conguiescěre n. consislěre, 8 Čím
contenlum esse (acguiescěre in) re alga; v.
„spokojen“ c); 8. se s málem parvo n, pau
cis contenlum esse; parce vivěre, 8 tím co
mám suis rebus n, sorle sua contentum
E886,

spol, -em, v. „spolu.“
spolčiti, v. „Sspojiti,“
spolčování, -čení, V. „spojení“ a „spolek“

conlinuus;| perpeluus



společenský — spolubojovník.

společenský, socialts; o osobě ——společnost
milující, přístupný facilis; s. Život vitae
societas, vila communis; aocietas conjune
tionis humanae; s. svazek societas; lidi
k s. životu spojiti homines disstpatos
congregare et ad vitae societatem convo
care; s. duch studium communis salulis
luendae ; communilas ; adv. socialiter,

společenství, v. „spolek.“
společnice, socta.
společník, vůbec soc?us; druh sodališ;

== pomoeník (opovržlivě) min?ster; s. na
cestě comes.

společnost, a) — obcování s kým usus, con
suetudo; b) — spolek vůbec soctelas ; —
tovaryšstvo sodalitas; 8, lidská hominum
inter homines socielas; 8. stolní convtvae;
8. učiniti s kým societatem facčre, inire
cum algo; zvl. a) = průvod comitatus;
ve S. něčí algo comatante; B) shro
máždění pro zábavu a p. ctrculus; coetus,
conventus; četná s. freguenlia; též plur.
slov u „společník“ vytknutých.

společný, communis; socialis (dii); se zví
řaty nám to s. jest hoc nobis cum besttis
commune est; to jest 8. národům svobod
ným hoc commune est populorum libero
rum; 8. pohřby miti sepulera communia
haběre; mají vše 8. omnium rerum est in
ter 608 communitas; zvl. a) obecný pudl
cus: s. blaho solus publica mn.communis;
na 8. náklad n. útraty pecuniá publica,
publice; 8. naše obcování consuetudin?s
nostrae conjunctio; P) ——obapolný mu
*3us; s. smlouvou societate et foedere; ost.
v. „obapolný“; adv. communtter; con
junctim; ——bez rozdílu promtiscue; —
obapolné, v. toto; všichni 8. aďd unum
omnes; universi, cuncli; s. 8 kým cum
algo, v. též „spolek“ ; něco s kým s.
míti commune mihi est algd cum algo;
s. válka vésti, s. bojovati bellum conjun
gěre.

spoléhání (se) nač, confisio; častěji však o
píše se slov. násl.

spoléhati, spolehnouti (se) nač a) — podpí
rati se niti re a'ga; acelinare se rei al
cut; b) tp. — bezpečiti se měťire alga,

fretum esse n. confiděre re alga, na koho
fiděre n. confiděre alcui, 8pem in algo repo
sitam haběre; spoléhaje n. spoléhající se
nač fretus, nigus re alga, (cdvážlivě) fe
rox alga re.

spolehlivosť, fides n. opiš větou.
spolehlivý, fiďus n. cu: confidére poťeas.
spolek, vůbec socielas; TZ 8pojení commu

mo; conjunctio; 7— obcování consueludo,
conviclus; ve spolku s kým conjunctus
cum algo, též pouze cum algo n. se opíše
= spojiv se...., v. toto; míti 8. s kým,
ve s. býti s kým socium esse alcs; cau

a
———
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sam suam communicare cum algo, (u věcitajné)clandestinaconsilta© communicare
cum algo; obcovati s kým) uťi algo
n.consuetudine alcs, (přátelsky) familiari
ter uti algo, usu amicitiae cum algo con

Ramoemone nemíti s. s kým ales ad
tum sermonemgue defugěre; vejíti ve s
s kým Societatem cum algo facčre, intre,
cořre; míti něco na S. commune haběře
alad; zvl. a) smlouva (veřejná), foe
dus; s. uzavříti foedus facěre, inire, icěre,
sancire; tudíž tp. 7— spojenci n. jich
shromáždění consiltum (achaiský s. con
siltum Achaicum); b) na s. communiter;
c) ve spolek, v. „vespolek“; d) ze 8.,
spolkem, v. „společně.“

spalknouti, něco devorare algd.
spolů) adv. a) ——jeden s drabým uná; €0

dem loco; s. býti una esse, in unum lo
cum convenisse; s. bydleti in eaďem domo
habitare, cum algo habitare; s. jíti una
tre n. ter facčre; comitem se adděre al
cu?; 8. jisti una coenare, píti una biběre,
potantibus interesse; B. státi una stare n.
consistěre (cum algo); 8. mezující Jiniti
mus; vicinus, adjacens; 8. jeti una (cum
algo) veht; s. děditi coheredem esse
(s kým alcui); s. přijíti una ventre; 8. se
ucbázeti oč una petěre algd; 8. zpívati
una caněre; 8. hráti colluděre, una lu
děre; s. bojovati a) — jeden s druhým
certamine singulari (cum algo n. tnter se)
depugnare; ——válku vésti inter se cer
tare; P) — zároveň bojovati půgnae in
teresse n. participem esse pugnae; b) —
zároveň simul; též ——touže dobou uno
tempore; město Lokri k Pauňanům s. pře
šlo Eocri urbs desciverat et ipsa ad
Poenos; 8. žalovati (scudně) subscriběre,
s kým alcu?; c) — ve spolek, při časo
slově n. při adj. inčer se (amare); altus
alum, (o dvou) alter alterum (increpa
bant); nevoli s. míti muluas inter se st
multates exercére; dobře s. býti concor
dare, concorditer n. amanler vivěre (inter
se); při subst. stává čnter tpsos (jako:
certamen, dissensio, societas a p. na př.
lidé činí 8. společnost homimbus inter
ipsos societas haec esť; ost. v. „mezi“ a
„vespolek“); mnohdy se naše „spolu“ co
nadbytné v lat. nepřekládá: s. smíchati
miscčre, permiscére; 8. 86 mnou mecum;
dva a dva s. bini a p.j d) a 8., 8 i
idem, idemgue (novou vlastnost k témuž
subst. n. nový výrok k témuž podmětu
uvádějíc): muž spravedlivý a 8. pře
mocný vir justus idemgue polentissimus;
budci byli 8. i básníci muste? itdem poč
lae eraní.

spolubojovník, pugnae socius; commilito; tp.
certaminis 800iU8.
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spoludědic, coheres; sociua haereditatis; býti
s, coheredem esse is kým alcui).

spolumajitel, gu? cum algo algd possidet;
socius.

spoluměšťan, spoluobčan, -ka ctvis,
spoluotrok, conservus.
spolupracovník, operis socius.
Bpolus:uba, conseryus.
ppoluspiklenec, conjurationis socius.
spolustolovník, — stravník comviva, (denní)

convictor.
spolutrpitel, soctus malorum,
spoluúd, V. „úd.“
Bpoluucházeč, competitor.
spoluúředník, collega.
spoluvězeň, socius caplivitatis;

carcere inclusus čenetur.
ppoluvinník, ejusdem culpae purticeps; eidem

erimini affinis; pl. gut in eadem causa
suně,

spoluvojín, commilito, v bitvě samé pugnae
80ciu8.

spolužák, condiscipulus,
spomenouti, V. „vzpomenouti“ atd.
spomoe, -i, V. „pomoc“ atd.
spona, -nka, jfibula.
spor, conlenlio; mírněji cerčamen, concer

tatio; dissensio; ——hádka alterecatio;
důr, rixza,jurgium; Z pře právní contro
versia; lis; B. o slova verborum discepta
bio n. concertatio, o slovo verbi contro
versia; začíti 8. o slova rem ad verba
d-flectěre; s. míti, na s. n. ve 8 býti
s kým certamen n. coniroversiam haběre
cum algo, contenděre, altercart cum algo;
(vůbec) děssiděre, dissenlire ab n. cum
algo, inter se; (u věcech vědeckých) dis
putare de re alga; mají s. o majetek
est inler €08 de possessione conlentio; B.
začíti oč vocare n. adďucěre algd in con
iroversiam; 8. Vvýrovnati controversiam
diriměre n. seda:e, disceplare; litem com
poněre ; etal so 8. mezi konsuly certamen
consulibus inciderat; o to jest B. hoc in
conlroversia esť D. versatur, hoc n. de hoc
ambigitur, ještě u soudu adhuc de hac re
apud judicem lis est,

sporný, a) pass. ještě vo sporu jdoucí,
nerozhodnutý contrověrsus; guod in coh
troversia esí 1, Versatur; dubius; s. otázka
guaesiio, vé8 controversa, ConÍroversiaj nD.
opisem guoď cudiť im coniroverstam; £.
spis lobel'us ; 8. býti im conlroversta n. in
contentione esse a. Versari; věc jest jiště
s. adhuč sud judice s est; b) akt. =
spor milující certandi n. rixae cupidus;
hitigosus.

sporý, a) ——vydatný; o pokrmech firmus;
in guo multum alimenti est; b) — spo
řivý, v. toto; ©) — nepatrný, malý, v.
tato.

—
—m

guď* eodem

spoludědic — správa.

spořádání, a) ——pořádání deseriptto, tnsti
tutio; dispostlio; 8. vojska, opiš úslovím:
copias constitučre, instruěre; b) — pořá
dek ordo; ratio; 8. slov verborum com
positio, collocatio, structura; s. Života in
stitutum vitae.

spořádanost, ordo; diligentia; n. opiš adj.
spořádaný, o věcech: deseriptus, disposttus;

compositus; o oscbách: diligens; V. „po
„řádný“; adv. o věcech -— dle pořádku
ordine, composite; recte, bene; o osobách
diligenter, accurate,

spořádatel, compositor; n. opiš slov.
spořádati, něco a) ——do řádu postaviti or

dinare, disponěre, dirigěre(in literam dle
abecedy), in ordinem reďigěre algd; voj
sko k bitvě mělites, aciem mn.ordines in
stručre, K pochoda agmen čtnstručre; b) —
grovnati, v pořádek uvésti něco tnstitučre
constitučre (rempublicam, civitatem, rem
familiarem); instručre (domum), compo
něre (oralionem, mentem, crines, civila
tem, res); ordinare (res suas); své my
šlénky S. animum intenděre; účty jsou
spořádány ratio constat, convenit; 8. Be
(o vojsku) aciem ordinesgue constitučre.

spořiti, parcčěre (rei aleut); — uschovati ser
vare, reponěre, seponěre (algd); žádné
práce nespořiti omni studio eť opera ela
borare.

spořivosť, -vý, v. „šetrnost“ atd,
spotiti, V. „Zapotiti.“
spotřeba, consumplio; s. toho jest veliká

multum ejus ret consumilur.
spotřebovati, něco consuměre, absuměre algd ;

——zpotřebováním zhoršiti usu lerčre algd;
spotřebovaný tritus, obsoletus.

spousta, a) ——vůbec něco velikého moles,
vis (incondita), multiludo, turba (rerum,
hominum); 8. sněhu, písku moles nivium,
arenarum; b) ——nelzd poerturbalio, con
fusio; ordo turbatus; ©) 7—spustošení va
statio; populatio.

spoušť, v. předch,
spouštěti, v. „spustiti.“
spoutati, koho věnečre, devincire, in vincula

conjicěre algm; spoutaný se zodpovídati
ex vinculis causam dicěre,

spozorovati, V. „Zpozorovati.“
spracovati, V. „zpracovati.“
spráchnivěti, v. „zpráchnivěti.“
spráti, koho verberibus casděre algm.
správa, 4) 7— oprava, refectio, (čeho roz

trhaného) sarčura; b) — spravování, ří
zení adminisiralio, curatio, (někým na
řízená) procuralio; cura (annonae); func
čio (muneris); dispensatio (aerarii, anno
nae); s. obecní, státní, též respublica; —
úřad, úřadování munus; přiměřená s. ži
vota ratio vitae; nejvyšší 8. (summum)im
perium; summa imperii n. rerum; summa



správce —

* potestas; s. království regnum; tmperium ;
regia polestas; uj+l se s. království ad
gubernacula rei publicae accessil, tmpe
rium capessivit; pod 8. něčí algo admini
stratore; 8. domu a čeledi, s. domovni
imperium domesticum; 8. držeti nad čím
v. „spravovati“; i dí oneu, že měl tuto
příčinu, proč se obecné 8. nedotknul, po
něvadž ele. atgue hanc gutdem tille cau
sam sibi ait non altingendae reipublicae
Jfutsse, guod ete.

správce, admťnistrator, (někým jiným usta
novený) procurator; P. hospodářství vil
licua.

spravedlivý, a) -— dle práva jednající Ju
stus (homo); b) ——náležitý justus (bellum,
poena, praemtum); aeguus (judex, postu
latio); za s. komu učiniti jus redděre al
cut; (mimo soud) justum se 'praeběre erga
algm, juste judicare de algo; 8. váha ju
sta mensura; 8. chvála laus merita; c)—
pravý sincerus, merus; 8. zboží merx
proba; adv. jusle; aegue; merito; probe.

spravedlnost, a) — co vlastnost člověka ju
stilia; b) Z právo, spravedlivá věc jus;
ueguum; guod debetur alcut; 8. toho vy
žaduje justum n. aeguum est; 8. komu uči
niti (u soudu) jus aleuž redděre.

spraviti, -ovati, něco a) 7 opraviti reficěre,
reparare algd, (něco roztrhaného) sar
cire; b) — říditi aďdministrare, curare
algd; praeesse (provinciae); (na rozkaz
něčí) procurare algd; (== v míře držeti)
moderari; dispensare (res domesticas, pe
cuniam); 8. něco vedle vůle něčí accom
modare algd ad voluntatem alcs; obec s
rempublicam administráre n. „gerěre; úřad
s. munere fungi, munus gerčre; ©) sprá
viti něco —- vykonati conficěre (rem, ne
goltum), expedire, efficěre, facčre (mul
tum, mihil); odešel aniž by byl co spra
vil re onfecta discessit; ——připraviti pa
rare, apparare, praeparare algd; 2) spra
viti se — sesiliti se rejicěre, se recreare,
se řecipěre; též refici, recreari; spravo
vati se čím, dle čeho obtemperare, obse
gut alcui n. voluntati ales; accommodare n.
Jfingěrese ad voluntatem n. arbitrium ales;
dirigi alga re.

správnost, a) —
las;

řádnosťt probitas, tntegri
b) = pravdivost, zvl. účtů a p.,

opiš: dokázal jsem 8. počtu probavi ra
tionem constare, 8. míry mensuram esse
Justam; c) — pořádnost diligentia, zvl.
ohledem na placení.

správný, a) -— hodný, řádný probus, inte
ger; b) — shodující se Justus; počet jest
B. ratio constat n. convenií, míra modus
convemt; ©)— pořádný diligens; — mírný
lemperans, frugi; 8. u vyplňování svých
velitelských povinností čmperii diligene;
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8. platitel bonum nomén; adv. probe; ju
ste; diligenter; temperanter, frugaliler;
nezaplatiti 8. ad diem non responděre; s.
živu býti vitam recte traďucěre; abyse
co nejsprávněji dálo uť guam reciiss'ma
aganiur.

gpravovati, V. „spraviti.“
spronevěřiti, v. „zpronevěřiti.“
spropadati, — dnouti se, Raurirt; město se s,

urbs terrae hialu hausta est.
spropitná, -né, munusculum, mercedula.
sprostácký, v. „sprostý.“
sprosikatví, V. „sprostnost.“
sprostáctvo, hominesstulti; = darebáci faex

populi.
sprosták, -sťák, -— sprostý člověk homo sim

plex; hlapec homo stulltus; (co na

dávka) sfipes, caudev, bruncus,gprostiti, v. „zprostiti.“
sprostnosť, sprostota, a) 7—nehledanost sim

plicitas; b) — upřímnosť simplicitas, verilas,inlegritas;| ©)—neskvostnostlevi
tas, tenuitas, exiguitas; d) 7— hloupost
stuliilia; stulte factum; v pl. ineptiae, nu
gae; e) == sprostáctví, darebnosť sordes,
turpitudo; mores plebejti.

sprostný,sprostý, a) -— prostý simplex; —
nevzdělaný indďoctus; rudis, incultus ;
agrestis, rusticus; b) Z upřímný simplex,
verus, SNCETUSA =— chatrný levis, le
nuis, eXiguus; S. SÍrava Wiclus agrestis;
d) — hloupý stolidus, stultus; (důr.) fa
tuus, stupidus; e) — neurozený vulgaris;
plebejus, popularis; Ss. člověk homo ple
bejus n. de plebe, homo obscuro loco or
fus; unus e multis n. e plebe; ze s. rodu
ignobili n. obscuro loco naťus; 8. lid vul
gus, plebs; s. vojín miles gregartus n.
pouze miles; f) ——sprostácký sordidďus,
humilia; illiberalis5 adv. a) stmpliciler;
indocte, inculte; rustice; b) simpliciter,
vere, sincere; ©) lenutter, exigue; d) sto
kde, stulte; £) sordide, humiliter, wllibe
raliter.

Bprostosť, v. „sprostnost“ e).
vprovoditi, sprovázeti, koho comitari algm,

comitem esse alcui, comilem se adjungěre
aleui, (vznešeného s., co pocta) prosegut,
deducěre algm; zvl. s. koho ze světe, do
hrobu e medio algm tollěre.

spřáhnouti, jungěre (boves, bovem cum eguo).
spřátelení, ——přátelství, v. toto; S. 80, opiš

slovesem, též conjunctio.
spřáteliti, koho s kým conciliare algm alcut,

conjungěre algos inter se, opět reconci
ltare algm cum algo n. alcui, in gratiam
cum algo reducčre algm; spřátelen (ami
citia) cum algo n. alčuž conjunclus; ami
cus; 7— spřízněn, v. toto; 8. se s kým
necessttudinem n. familarilatem cum algo
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conjungěre, in amicitiam alcui venire, opět
in gratiam cum algo redire.

spřež, -ení, jugum; tp. homines perditi ; zlo-,
dějská s. latrocinium, fures.

spřisáhati, -hnouti, něco Jurejurando firmare
algd, že něco viděl Jurare se algd vi
disge.

spřísti, (vlnu a p.) contexčre algd (též tp.).
spříznění, -nost, propinguitas, cognatio; ne

cessitudo.
spřízniti, a) — spřáteliti, v. toto; b) po

krevenstvím a p. spřízněn býti s kým
cognahione attingěre algm; cognatio. miht
est cum algo, cognalum esse alcut,

Bpuchřelý,marcidus (asser lať), puter, putri
dus (funis, lapis, domus).

spurnosť, atd., v. „zpurnostť“ atd.
spůsob, -a, a) Im co spůsobeno ejffeclus;

opus; 8. božským divinitus; b) — po
doba figura, forma; species; habitus; tu
díž: na s. čnstar B gen., též ad exem
plar n. exemplum; specie; ©) — zámysl,
zástěra causa ficta n. stmulala, též pouze
causa ; species, stmulatio; pod 8. (a zá
stěrou) čeho stmulalione, per causam,
specie n. per speciem ret ales; causa alcs
rei interposita; guasi obyč. 8 part.; d)
stav stačus, conditio; těž locus avšak

obyčejně jen v abl.; v lepším, horším s.
loco meliore, deteriore; = == obyčej, po
vaha consueludo, mos; ——starobylý zvyk
ritus, v ohledu náboženství cerimonta ;
s. chování se mores; to jest jeho S. sic
est ingentum ejus; to jest můj s.dla sum;
ste meus est mos, €60 sum dngemo; dle
svého s. Žíti swuotnstiluto vivěre ; po mém
(svém) S. sicut meus est mos; po staro
dávbém s. more majorum, more atgue in
stituto; po 8. a řeči poznati koho habitu
eĎ sermone agnoscěré algm; nese to 8.
světa sic sunt mores (ingenta) hominum;
sic esse solení homines; jest zaveden 8.,
aby .... more receptum est, uť etc.; avl.
f) — slušnosť v chování se, pěkný. 8.Ur
banttas, (důr.) elegantia; hb)— přirozená
jakost natura, indoles, ingentum; ch) —
rod, druh genus; mnohdy pouze pl.: po
tupa všeho s. omnes ignominiae; nebez
pečí všeho S. omnia pericula, zármutky
všeho S. omnes aegritudines; spaní a
ostatní s. odpočinku somnus el ceterae
guetes; spůsoby smrti mortes; i) spůsob,
kterým se co děje ratio; modus; mos,
consueludo; forma (oratioma, eloguentiae,
dicendi, loguendi); genus (v s. tom nic
nezdá se býti důležitějším, než že ...
hoc in genere něhil majus videtur, guam
ete.); S, tvých spisův genus scriplorum
Šuorum, mých dopisův genus mearum li
lerarum; 8. léčení medenďdiratio; cura
Moj 8. psaní sortbendi genus; oratio, di

spřež — spůsobiti.

cendi genus; 8. mluvení locutio; loguendi
ratio; 8. čtení se liší in guibusdam Bbris
aliter legitur; 8. života, zvl, a) ohledem
jídla a p. victus, vita, ohledem šatu a p.
cultus; nádherný 8. Života vitae cultus
cum elegantia et copta; B) v ohledumravnémvita,vitaeratio© ohledemna
zvyk a p. vitae consuetudo; studia et in
stituta vitae, mores; genus vitae ; 8. učení
vča et ratio docendi; 8. správy obeené
rerum publicarum administrandarum ra
tio; s. myšlení animus, mens; 5. stavení
structurae genus; u zájmena „jakýsi“ ča
sto se opouští: jakýsi S. spravedlnosti
guaedam justitia; zvl. ve rčení: jakým s.
a) v otázce guomodo? guemadmodum?
PB)vztažně guomodďo, guemadmodum, gua
rattone, guo pacto; tím n. takovým 8.,
v tento 8. hac ratione, hoc modo, ad
hunc modum; ita; na ten s, %a; týmž S.
eodem modo; item; žádným 8. nullo modo
(pacto); neguaguam, minime; na všechen
s., každým S. uligue; utoungus res ceci
derit n. se hobet; guamvis magna jaclura
facienda sit, (stvrzující) certe, profecto;
na rozličný s. mullis modis; multiplict
ralione; non uno modo; často stává v lat.
adv.: pošetilým B. stulte ; ukrutným S.
crudeliler; neopatrným s. dnconsiderače;
přátelským 8. amice, nepřátelským hosti
liter, hostilem in modum; na S., po 8.,
dle s., spůsobem more, ritu, modo; na 8.
zvířat žiti more n. ritu bestiarum vivěre;
na s. žen more mulierum; zženštilo
mulhebriter; effeminate.

spůsobce, v. „původce.“
spůsobilosť, a) — spůsob figura, forma; spe

cies, habitus; b) spůsobnosť b)
spůsobilý, a) uspůsobený comparalus,

compositus, instilutus (bene, male, 8ic);
v otázkách též gualis, gui; b) v. „spů
sobný“ b).

spůsobitel, v. „původce.“
spůsobiti, -bovati, něco a) — spůsob n. tvar

věci dáti formare, fingěre alad; b) —
připraviti statučre, constitučre; ©) -— uči
niti, zjednati efficěre, facčre (protivníci
tvoji spůsobili, aby ne — per adďversa
rios tuos factum est, guo minus eto.), cre
are algd; též auctorem n. cáusam esse
rei alos; radost, žalosť a p. komu s. af
ferre alcui laetitiam, luctum; facčre, ef
Jficěre (dolorem); převelikou bolesť mi to
spůsobuje, že.. . afficior summo dolore
s násl, akk, a inf.; 8. komu škodu a p.
ajferre m. inferre alcul damnum m. ma
lum, calamitatem, ajficěre algm damn n.
calamitate, křivdu injuriam aleui inferre,
injungěre, facčěre, hanbu probrum alcui
inferre; pokoj s. v provincii provinciam
páceare ; něco sobě s. aibi conciltare n.

a
——"



Spůsobnosť — srdce.

čontrahčre algd (ýráliam); comparare
algd; krve proliti 8. stragem eděre n. fa
cěre (hostium); cladem hosti afferre, in
ferre; starost komu 8., curam n. sollicitu
dinem ajjerre alcui, sollicitare algm; nic
nespůsobiti nihil projicěre, efficére,facčre;
narovnání s. paciionem facěre, pacisci;
nesvornost, záští 8. concitare n. mověre
discordiam, odium, conflare invidiam n.
odium (aleui), zpouru, válku čumultum,
seditionem, bellum mověre, commověre, ex
citare; strach 8. terrorem alcut injicěre,
incutěre, afferre, inferre; algm tů terrorem
conjicěre,

spůsobnosť, a). -= spůsob, podoba figura,
forma; species, habitus; 8. těla corporis
habitus; b) .— schopnosť, spůscbilost fa
cultas; utilitas; duševní 8, sollertia; fa
cultas ingenii; 7— učenost ďocírina; sci
enlia, 8. v umění ars; ——chytrost pruden
tia; míti s. k čemu a natura adjumenta
ret ales haběre; ©) —
lepor; 8. života (elegantia et) prudenla
wtae.

spůsobný, a) v. „spůsobilý“ a); b) — ho
dící se k čemu aptus, idaneus rei alcui
n. ad algd; též ulilis; accommodatus;
non ineplus; v duševním ohledu zvl. bo
nus, idoneus, aplus ad algd; probus; B.
v mravech non tneptus; Ss.k učení doci
lis; 8. k boji firmus (ulilis) ad pugnan
dum; k manželství s. (0 muži) maťurus,
(o dívce) nubdilis, maťura; ec) ——slíčný
formosus ; d) — slušný urbanus; festivus,
elegans, lepidus; adv. b) aple, accommo
date; d) festive, lepide.

spustiti, spouštěti, a) 8. něco (dolů) demit
těre (funem, velum, funus in sepulerum);
submittěre (fasces, před kým alcut); kotvu
s. ancoras jacěre; evl. a) — vypustiti:
vodu 8. (z rybníka a p.)
(e piscina, e lacu, též e. lacum); víno S.
vinum diffunděre; (P) — vystřeliti čelum
(sagittam) mělttěre; 3) — počíti mluviti
ordirs, exordirt, incipěre; podobně = po
číti zpívati caněre incipěre; ©) oči dolů
8., oculos tm terram demittěre; nespustiti
ani oka s něčeho haerére in conspeclu
ales; e) z mysli 8. něco millěre, omitičre
algd; č) v. „psleviti“; b) s, koho 8 kým
(do boje a p.) committěre algm cum algo;
©) = rozpustiti, v. toto; 2) s. se, a)
dolů se S. se demitlěre; se submattěre; re- |
siděre, demitti; devehi; mlha se spouští
nebulae delabuntur n. decčďunt; b) 8. se
kam proficisci, ingredi úter, se in vitam
dare, (rychle) tre „conlenděre mn.pouze
contenděre algo; ©) 8. se na Kobo, a) v.
„dáti se do koho“, f) v. „spoléhati se na
koho“; d) s. se čeho, koho relingučěre
algm, algd; deserčre (humamtiatem); v.

slušnost urbamilas;|

emattěre aguam |.
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též „zanechati“ ; cesty a p. se 8. dejleo
těre, dechnare de via; aberrare via; e)
s. se = počíti téci /fučre, proflučre;
krav 8e mu z nosu spustila cruor e nari
bus Jfiuit.

spustlý, spustošiti, atd., v. „zpustlý“ atd.
Braz, Z půtka concurato, concursus,
sráz, IZ strmina locus praeruplus ; ascensus

arďuus (vzhledem k obtíženému dostou
pení).

sraziti, srážeti, a) ——v jedao sbiti colliděre
(vasa intér se); hřebíky něco S. clavis
ferrěis-configěre algd; tp. vojsko s. a) —
těsně seřaditi densare ordines; R) vůbec
— sehnati contrahěre, cogěre, conducěre
exercitum, copias in unum locum; b) —
dolů shoditi ďecutěre (na př. papaverum
capita baculo); dejicěre (s koně, 8 sedla
eguo algm dejicěre), (násilně) detruděre,
deturbare (hostem,algd); — zlomiti fran
gěre, defringěre: hlavu, krk s. (sobě) de
fringěre sibi cervices, komu frangěre al
cui cervicem n. cervices, IZ stíti caput
alcs praeciděre; securt algm poercutěre;
tudiž tp. «) ze summy peněz sraziti něco
detrahěre, deducčre algd de summa; ni
koma ani haléře nesgraciti nullum numum
cuiguam deďucěre; B) srážeti ránu iclum
vitare, effugěre; 8. odpory, důvody od
půrci refellěre, refutare, confutare algd;
s úmyslu koho 8. avocare algm a consi
ho; dissuaděre ne guis faciať algd, mo
něre algm ne faciat algd ; 2) s. se, a) —
dohromady uhoditi collidi, concurrěre. in
ter se( na př. navigta inter se collidunt);
tudiž zvl, tp. «a) z nepřátelsky se B.
concurrěre cum algo, inter se; polem se
8., V. „pole“; P) — spojiti se. conjungt;
(těsně) se condensaré; vojáci se srážejí
milites aciem densaní, densis ordinibus
consistunt; y) voda se mu nad hlavou sra
zila undaé eum obruerunt; b) 8. se (o
mléce a p.) concrescčre, cotre; mléko sra
žené lac concrétum, gelatum; ©)dolů segsrá
žeti deferri, devolvi.

srázný, praeceps; praeruptus; mirněji
spádný, v. toto.

sražení, opiš slovesem, v. též násl.
srážka, a) pův., opiš slovesem; b) — sara

žení se, sběhnotí se concursio, concursus
(atomorum, navium, rerum); zvl. bepřá
telsky bitka concursus, CONgT688U83
c) 8, od nějaké sumy penčz deďduchio.

srčeti, vůbec Jfučre; z čeho se ejffunděre,
effundi; o potůčku a p. len? murmure de
labi n. flučre; susurrare.

srdce, 1) co sval cor; klepání 8. palpitatio
cordis; 8. mi klepá, bije cor mehi salit:
podobně tp. ve rčení: jak jest ti okolo s.
guo animo es? guid tibi animt est; srdce
mi krvácí acerbisstmo dolore crucior; 2)

N
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tp. a) = prsa pectus; k s. koho tisk
nouti algm preměre ad pectus, artius algm
amplecti; b) 7— vnitřní, prostřední čásť
čeho: s. země, království a p. tnferior
ales terrae regio, interiora alcs terrae;
c) v ohledu mravném, a) ——cit, duše a
p. animus, též obrazně pectus; jindy i
mens, voluntas, ingentum; dobré, laskavé
B. animus atd. bonus, honestus, tiberalis;
zlé animus atd. malus, malignus, impro
bus; tvrdé, kamenné animus durus;
měkké animus mollis; obrazně: dvě S.
upřímně sebe milu'icí par sincere inter
se amanltum; od 8. Z 8. ex animo, ex
animi sententia; celým s., z celého s.
toto pectore n. animo (na př. amare
algm); kýž by ti to (slovo) bylo ze S.
utinam stud verbum ex animo diceres;
jde mi něco k s., dojímá 8. commoveor
alga re; algď me vehementer commovet,
alte in pectus meum descendit; řeč od S.
jdoucí snadno v 8. lidské vniká oratto,
guae habeť sensus, facile in sensus el men
tes hominum intrať; na s. míti něco algd
angit n. solltcitat animum meum; něco
k s. sobě bráti demitlěre algd in pectus
n. dn pectus animumgue suum; rem animo
n. secum volvěre; nebrati, nevzíti negli
gěre algď, non laborare de re alga; my
sliti v S. svém secum cogitare n. cogitare
cum antmo; klásti komu co na B. mo
něre algm algd; zvl. k označení starosti
a péče: leží mi na 8. (Z starám se oč)
algd mihů cordi (curaegue) est, (=Z něco
mne trápí) sollicitum me habet, velice
magní mea interest; komu blaho státu na
s. leží gu? salvam (esse) vult rempubli
cam; fB)— tajné city a myšlénky ani
mus; pl. sensus; na s. jiné a na jazyku
jiné míti aliuď clausum in pectore, altud
in lingua promptum haběre; aliud sentire
et logut; čím 8. vře, tím jazyk páchne
omne supervacuum pleno de pectore ma
nat; 8. své komu otevřiti aleut sensus
suos apertre; x) — důvěrnost, láska ani
mus; studium; 8. míti ke komu propenso
animo n. propensa voluntate esse in algm;
a'gm úmare, ales esse amantem; 0) —
srdnatosť animus fortis n, magnus; forti
tudo, virtus; Ss. zmužilé, smělé animus
impavidus n. fortis, nemíti 8. ignavum
esse; 8. tratiti, srdcem klesati animum
abjiečre nD.demittěre, desponděre; animo
caděre; spem abjicěre; nabývám s. ant
mus miht accedit; s. dodati komu ant
mum adděre alcui, animum ales. confir
mare; 8. sobě vziti, dodati animum
capěre, colligěre, ——odvážiti se au
děre algd, 8. vzíti komu antmum adďimě
ze alcui, animum alcs frangěre; když
mi poměry obce dodávaly většího 8.

srdcelomný — srovnalý.

-guum respublica majorem mihi animum
daret.

srdcelomný, měseralilis, aptus ad animos
commovendos; adv. miserabiliter.

srděčko, corculum.
srdečnice, arteria.
srdečnosť, verilas; animu8 sincerus; 8. přá

telství summa amicitia; 8. lásky summus
amor; znám S. lásky jeho noví guanto
amore me (illam) amplectatur.

srdečný, -i, a) k srdci náležící, gen. cordis;
b) tp. a) ohledem citu, gen. animi; 8.
bolest animi aegritudo; maeror, dolor;
P) — upřímný verus, non sitmulatus ; sin
cerus; 8. modlitba praecatio ex antmo
facta; preces ex animo factae; s. láska
summus amor; přetas; B. přítel amici8st
mus; 8. přátelství summa n, intima ami
citia; 3) v. „srdnatý“ ; adv. ex animo;
vere, intime, vehementer (algm amare, ro
gare); s. Koho pozdraviti, s. s Bohem
dáti komu multam n. plurimam salutem
aleui dicěre, též tp. dám forum i kurii

s. 8 Bohem muliam salutem et foro dicam et curia8; (komu co) přáti algď
cupěre et optare: s. se radovati valde
gauděre; 8. rád libentisstme; s. milován
býti haerére in alcs medullis ac visce
ribus,

prdnatost, animus magnus n. fortis; forti
tudo, virtuš.

srdnatý, fortis, animosus; strenuus; intrepi
dus; adv. fortiter, animose, animo forti;
zmužile a 8. opříti se čemu virtule atgue
animo resistěre.

srkati, sorběre algd.
grnče, vilulus capreae.
srnec, capreolus.
srnka, caprea; mladá hinnuleus.
srocenec, v. „spiklenee,“
srocení, coitio; conspiratio, conjuralio; (v.

srotiti,“)
srokovati se s kým, conatitučre algd cum

algo; convemi miht cum algo de re alga.
srostitý, definilus, Jimtus, certus; 8. pojem

notio ret singularis, defimta; 8. podoba,
pouze effigies; adv. re; definite.

grosti, concrescěre, coalescěre.
srotiti, srocovati, koho s kým commitiěre

alom cum algo; s. se (vůbec) cotre in
unum m. inter se; concurrěre; (k účelu
nepřátelskému) conspirare in n. ad algd
n. uf s konj.

groubiti, a) z—odseknouti adsciděre, prae
ciděre; amputare (capuťtaleui); b) — udě
Jati fabricari (navem).

srovnalosf, a) — rovnosf, stejnosť, v. tato; b)
TZporovnání proportio; c) v, „snášelivosť.“

srovnalý, a) = rovný, v.toto; b) — stejný,
podobný respondens; aceommodatus,aptus,
par; c) v. „snášelivý.“



srovnati — sstoupiti.

Brovnati, srovnávati, něco a) I— rovné uči
niti aeguare, exaeguare (algd cum alga
re n. rei alcus, těž locum, aream); hory 8.
monies coaeguare; 8 zemí, s prstí 8. něco
solo aeguare, ewciděre, evertěre (urbem,
domum); tudiž b) tp. a) 8. něco s čím
aptare, accomodare algd ad algd n. al
cu: Tet; facčre ut algd congruat, conve

niat cum re alga; výraz 8 myšlenkou “verba ad sensus accomodare; Život svů
S. 8 čím vitam suam dirigěre ad algd;
něco nedá se s. s čím algd repugnat,
non convemit rei alcui; P) s. jedno s dru
bým comparare, conferre, componěre algd
cum re alga, illas re8 inler se; g) v.
„spořádati“; ď) smiřiti n gratiam
reconciliare alguos; dirtměre, componěre
(litem); 2) 8. se, a) s. se s kým, s čím.
— rovným býti, shodovati se aeguare
alom, algd; responděre ret alcui n. ad
rem; též convenire, parem n. aplum esse;
nesrovnávati se 8 čím repugnare (vert
lati D. contra verilaltem); non convenire
re? alcui); abhorrére a re alga, repu
gnare rei alcui; to se spolu nesrovnává
haec non inter se conventunt; zvl. b) 8.
se s kým v náhledu consentire, congručre
cum algo; nesrovvávají se spolu ďissem
tiunt inter se; naše smýšlení se velice
srovnává magna est inler nos studiorum
consensio ; sám s sebou Se nesrovnávati
sibi non constare; ©) Z snášeti se con
cordare, concordiler n. amanter vivěre
cum algo; d) — smluviti re pacisci inter
se, s kým ransigěre cum algo.

grozumění, 4) ——porozumění +nčelligentia ;
věc jest nesnadná k s. res non facilis est
ančellectu; pro lepši E. guo res facilior
sit ad inteliigendum; na s. dáti komu co
stgnificare alcui algd; b) ——srozumění
se s kým consensio, consensus, s příha
nou conspiralio, conjuratio ; s. tajné collusio
(cum algo), s nepřátsly clandestina cum
hoste colloguia; míti s kým (tajné) s.
colluděre cum algo; zvl. pod 8. specie,
per speciem, simulate; to se dálo pod s.
id fictum, stmulatum erat; c) — důvěr
nosf, dobré s. consensus, concordia; (do
bré) s. zachovati, (v dobrém) s. býti
s kým concordem esse, concorditer vivěre
cum algo. *

srozuměný, v úsloví: na srozuměnou dáti
komu co significare aleui algd.

srozuměti, 1) s. čemu intelligěre, mente com
prehenděre, (dobře) perspicčre algd; 8.
a čeho concluděre, colligěre algd x re
alga; 2) 8. sobě consilitum salubrius in
ore; 3) s. se s kým convemi alcui cum
algo n. čnter e0s, (tajně) colluděre cum
algo.

srozumitelnost, perspicuilas; V. „srozumění.“
Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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srozumitelný, facilis ad intelhgendum; per
spicuus; apertus, planus; 8. hlas voz
clara, magna; adv. perspicue, aperle,
plane; ita učfacile intelligamur ; též elare;
magna Vo0ce.

srp, falx; srpy opatřený falcatus (currus).
srpař, falcarius.
srpen, mensis Sexlilis.
srpovitý, falcatus; těž lunatus,
srsť, villus, pellis.
srstnatý, villosus; hirsučus.
sršán, sršeň, crabro.
sršeti, a) r— hlas podobný vydávati, bručeti

susurrare; b) — sápati se saevire, fu
rěre; zlosti s. saevire; pomstu 8. cupiďi
late ulciscendi arděre; 8. na koho acerbe
invehi in algm; ©) srší z něho horren
dus, horribihs est; d) — vycházeti, o
ohni a p. seintillas eděre; micare; z očí
srší ohnivé jiskry scintillae absistuní ab
ales ore.

srub, * črabs (dolata); vor ralis;
chýše dřevěná * contignatio; (ku obraně

„před nepřítelem) propugnaculum.
srubovati, concžděre (hostes); ost. jakož i:

srubiti, V. „sroubiti,“
srůsti, V. „srosti.“
sřeknouti se, sříci se, ——smluviti se, s kým

pacisci algd cum algo, constiučre algď
cum algo; mihi convemt algd cum algo;
sřekli jsme se convenat inter nos; sřeknu
vše se composito consilio; 8. se o Čas a
místo condicčre tempus et locum; 8. se na
koho conspirare in algm n. in algd; 8.
se čeho, v. „zaříci ge“ ; ZZ odříci se, v.
toto.

gřítiti, sřicovati, něco dejicěre, deturbare; 8.
se corručre, zvl. o věcech prociděre; S.
se na koho = vyřítiti se orručre, trrum
pěre in algm.

ssáditi, psázeti, a) Z v jedno saditi compo
něre; — spojiti Jungěre algd; v hromadu
(tuze) s. densare, condensare algd; b) —
dolů saditi: s. koho dejicčre algm (s ko
ně eguo); s úřadu koho s. abrogare alcut
magistratum ; amověre algm a magtstratu
též a republica a p.; 2) s. se, o tekuti
nách siděre, substiděre; o zemi desiděre.

ssáti, S. něco sugěre; biběre algd; šťávu s.
succum ducčěre; o ditěti a mláděti vůbec
sugěre mammam malris; dáti s. ad ubera
admittěre (infantem), mammam n. ubera
praeběre (infanti); ssající lactens; tp. B.
v sebe něco antmo mbiběre algd,

ssavec, animal guod fetus uberibua aliť,
ssečnouti, ssedati, s koně descenděre ex eguo

(ad pedes); (rychle) desilire ex eguo; 8.
se (o tekutinách) cošre ; jindy desiděre.

ssouti, v. „sesouti.“
sstoupiti, sstupovati (někam), descenděre ;

s koně s, v. „ssednouti“ ; 8. se una con
2J+*

—
—"
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sistěre; uvl. a) do rady se s. consilium
haběra de re alga; (P) vojáci se sstupují
malites se conjunguní,

ssutina, půrielinae, religuiae; muri diruti;
ruina.

Bšikovati vojsko, aciem instručre, instilučre,
constitučre.

stačiti, stačovati, a) s. kam (prostor označn
jic) periněre ad locum algm; attingěre
algd; b) — dostatečným býti satis esse,
suppeditare (ad algd); suppetěre (rei al
cui); to mi stačí satis habeo; pouhé
přání tvé mi stačí míhi vel sola voluntus
tua sufficit; vzduch sotva stačí střelám
viz patet coelum sagittis; nemohu tomu s.
(— s to býti) id assegui non possum; c)
s. komu (v chůzi a p.) alcs gradus ae
guare; nemoci s. za kým consegut nD.as
segui algm non posse.

stádně, adv. v. násl.
stádo, grex; stádem I- stádně gregatim;

jako s. (na útěk .se dáti) more pecorum
(fugěre).

stáhnouti, -ovatí, a) ——do hromady B. contra
hěre (frontem, exercitum, vela), cogěre, con
ducčre (naves, copias in unum locum); b)
= utáhnouti astringěre, constringěrealgd;
tudíž a) o-Kyselině a p. constringěre,
astringěré; B) —svírati: úzkost, bázeň
prsystahuje angor, pavor spiritum n. vo
cem intercludit; y) — skrátiti contrahěre
(orattonem, membra) ; b) — dolů táhnouti
delrahěre alom, algd (a n. de loco, též
anulum, vestem alcui); kůži n. z kůže s.
pellem delrahěre (alcut); podobně — sto
čiti dijfunděre (vinum); 2) s. 89, a) zz
stěsnati se cogi, contrahi; ——tělo své B.
pectus vincire; b) Z shromážditi se con
gregari, convemire in unum locum; c) =
dolů stéci dejlučre.

stáj, -e, (vůbec) sťahto; — chlév stabulum.
stálice, stella inerrans,
stálost, stabilitas (amicitiae,fortuna) ; Z vy

trvalost constantia; animus constans n.
Jirmus; 7— trvanlivost diuťturnitas; pří
lišná s. na svém perlinacia; nic nemá 8.
mhil semper suo statu manet; počasí ne
má 8. lempestas n. coelum variat ; s. míti
durare, diulturmum essa,

stálý, a) o věcech z- trvající perpetuus,
continuus; continens; ——i budoucné trva
jící mansurus; B. vojsko exercilus perpe
tuus; S. tábor castra stativa; 8. divadlo
theatrum perpetuum; s. důchod status re
dilus; 8. dešť tmber continuus; nemíti s.
mista sedem stabilem et certam non ha
běre; s. zdraví firma corporis constitutio ;
corpus bene conslitulum; s. přátelství ami
cila firma (et perpelua); 8. mysli con
stans, firmus; b) o osobě constans, gra
vis, firmus; stabilis; adv, a) — bez pře

ssutina — starati se.

stání perpetuo, continenter; assidue; (důr.)
semper; usgue ; s. býti kde assiduum €586
loco algo; b) Z pevně constanter; firme.

stan, — stanoviště vůbec statio; zvl. vojen
ský s. (plátěný a p.) tentortum; (prken
ný) tabernaculum; 8. vůdce n. hlavní s.
praetorium; 8. rozbiti čabernaculum stá
tučre, constitučre, poněre, collocare,

stání, a) ——čin stojícího, opiš slovesem :
dlouhým s. umdleti dia stando fatigart;
b) 8. u práva, před právem, ku právu
dies (judicii); 8. položiti diem dicěre, va
dimonium conatitučre; státi k 8. vaďimo
mium obire; c) s. o úřad petitio, ambilo;
d) — místo, kde kdo stojí, v úsloví: ne
mám nikde S. regutescěre non possum;
to nemá s., v. „stálost“ ; e) ——staj sla
bulum ; £) — sídlo sedes, v. toto ; — mí
sto, kde se kdo zdržuje statio (též o lo
dich).

staniště, a) v. „tábor“ ; b) — stánístatio.
stanný, 8. právo judicium malitare.
stanouti, a) — přestati jíti consistěre, sub

sistěre; b) — postaviti se někde const
stěre (in loco algo, ad mensam); tudíž —
státi stare (in terra); B. podle koho
astare alcui (též in conspeclu); K stání s.
v. pstání“; c) — přibyti ventre, adesse;
hospodou u koho 8. devertěre ad algm n.
in villam, domum alcs; ost. v. „státi.“

stanova, obyč. pl. stanovy leges, instituta.
stanovisko, -iště, sčatio; Z postavení, místo

něčí locus, guo stať alga (ex 60, guo sta
bant, loco recesserunt); locus; zvl. s. lodí
stalio navium; ——přístav porlus; tp. —
blediště ratio; modus guo res alga const
deratur; to jest moje S. ita eguidem de
dila re judico; z uměleckého 8. si ars
spectatur; s tohoto s. věc považovati rem
ita considerare, spectaré; vysoké 8. fa
stigium; pozorovati něco se Ss. pravého
recte algd judicare, nepravého non €0 guo
decet modo algd considerare; false de al
gůa re judicare.

stanoviti, v. „ustanoviti,“
stár, V. „starý.“
starati ge, a) v. „stárnouti“ Bb:5

koho, oč curare algd; prospicčPNi
děre n. consulěre alcui rei n. UN
curam poněre n. adhiběre in re č
ram conferre in algd; curae 1m
alad; sollicitumesse de re ulga;
raje se oč non sollicitus de re algo
děre, cavěre (ne guid fiat); „o blaho W
saluti ales servire n. consulěre; nic“
nestarej bono sis animo! bonumhabe a
mum! o sebe Se S. suis rebus consulěre
s. se o koho, též alcs saluli consulěre n.
servire; zvl. = obstarati komu co provi
děre na př. frumentum exercilui; nesta
rati se oč non laborare de re alga.



starec — stáří.

starec, stařec, stařeček, senex; vir exaciue
aetati8.

stárnouti, senem fieri, ad seneclutem ventre;
senescěre.

starobylost, a) -— starodávnost antiguitas;
prisca aetas; b) ——vetchosť vetustas; ©)
— starobylý obyčej mos antiguus.

starobylý, priscus; antiguus (mos) ; velustus;
— zastaralý obsolelus; prisci moris; B.
věci monumenta antiguitatis; adv. prisco
n. anfiguo more.

staročech, tp. vir prišcae fižei et probitatis ;
homo antigua virtute et fide.

staročeský, s. řád a p. priscus Bohemorum
mos; je-li „s.“ tp.-— starý, nezkažený an
tiguus,priscus; probus; v. „starý“ 2) ; adv.
prisco Bohemarum more ingenue, aperte,
inlegre.

starodávnost, v. „starobylosť.“
starodávný, v. „starobylý“ ; zvl. od staro

dávna antiguilus; e vetere memoria; po
8. prisco n. antiguo more; za S. guondam,
olim; patrum memoria ; antiguilus.

starost, — stáří, v. toto.
starost, o něco, «) == péče, pečlivost cura,

curatio (rei alcs); custodia, tutela (opa
trování); administratio (spravování); S.
míti oč, na s. míti něco, v. pstarati se
oč“; vzíti si něco na s. curationem rei
alcs suscipěre; P) ——úzkosť mysli, sklí
čenosť následkem starosti cura; sollici
tudo; plný 8. sollicitus; bez 8. curis va
cuus n. solutus; securus (vila); 8, půso
biti komu sollicitare algm, curam n. sol
licitudinem ajfferre alcui; ajfferre n. dare
curam alcut, afficěre cura algm; 8. míti
(oč) sollicitum esse, solicitari, in. sollici
čudine esse; s. zbyti, pozbyti, odložiti cu
mis se expedire, curas abjicěre.

starosta, magister (societalis a p.); princeps,
praefectus; s. obce (v Římě) consul ; (v men
ších městech) decurio, praetor, praefectus.

starostlivost, cura; animus providus.
starostlivý, curiosus, diligens; providus;

prudens; laboriosus, negottosus; 8. o koho
sollšcitus de algo, býti, v. „starati se“;
s. péče, v. „starostlivost“ ; adv. curtose,
dihgenter.

starověký, v. „starobylý.“
starožitnosť, a) v. „starobylost“; b) — věc

starožitná res antigua, anliguitalis monu
mentum; zvl. pl. starožitnosti, e) ZZ věci
starožitné monumenta antiguitalis; zpyta
tel s. antigutitatis investigator; (P) Z věda
o starožitnostech scientia antigutatis.

starožitný, v. „starobylý.“
starý, 1) -= letitý senex, aetate grandis,

gravis anmis, grandior natu; (důr.) ae
tate n. senectute confectus, (mírněji) ae
tate provectus; velmi 8. eracla jam ae
Čate; 8, muž, žena, v. „starec“, „stařena“ ;
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s. věk sénectuš, v. „stáří“ ; s. Kato, Cato
senex; na svá 8. kolena zn senectute, se
nex; zvl. a) pl. staří ——starci senes; —
rodiče parenles (i o ptácích); b) stár,
starý = v jistém stáří pe nalézající,
obyčejně. slov. esse a part. natus 8 akk.:
jest 20 let s. viginti annos natus est, též
pouze gen.: hoch 10 let 8. puer decem
annorum; nebýti ještě 30 let s. minorem
esse annis triginta; nondum triginta an
nos natum esse u. compievisse; byl ten
kráte 40 let s. čum guadďraginta habebat
annos; jest tak s. jako já aegualhs est
mihi; tudíž komp.: starší «) — letitější
major (nalu n. pouze major, těž astate
superior, když stáří dvou porovnáváme;
avšak „starší“ naprostě řečeno semior;
s. býti koho aetate alcui anteceděre, algm
praecurrěre; Dionysius s. D. prior, su
perior; P) tp. 7—představený princeps;
v. „starosta“ ; zvl. 8. lidu čribunus ple
bis; 8. obce sénator; superl. nejstarší
maximus natu; nejstarší z děší večustissi
mus liberorum; nejstarší z rodu stirpis
maďimus, ze souvěkovců velustisstmus €0
rum n. ex 48 gut vivuní; ©) s ponětím
sběblosti, zkušenosti, zatvrzelosti a p.
vetus (na př. omperator, navis, exercitus,
omles, amicus, senator, amicitia, nobilitas,
consuetudo) ; ——zastaralý onveteratus (na
př. uleus, malum); kompar. adj. vetus
bývá vetustior od adj. vetustus 7—ctihod
ný; 8. vojín (z zkušený) veleranus mi
les n. pouze veteranus, (Z invalida) mě
les militlia confectus; s. šibal deterator;
2) zz starobylý anťiguus (mos, fides, pa
iria); priscus (severilas); 8. svět antigut
tas; veteres; tudíž a) stáří a) — kteří
kdysi žili, zvl. ——staří spisovatelé vete
res, antligui; P) — předkové majores; b)
= bývalý priscus, pristinus; Z zasta
ralý obsoletus; ce) 7— chatrný (0 domu
a p.) řučnosus; (o šatu a p.) čritus, 00
soletus.

stařec, v. „pstarac.“
stařena, anus; (s opovržením) vetula;

„Starec“
stáří, a) z věk vůbec aelas; těž tempus

aetatatis; V prvém 8. aetale prima in
eunte, v dospělém S. aelate composita et
moderata, matura; u vysokém S. aetate
grandi, exacta; v tom n. takovém s. býti
ea aetate n. id aetalis esse; jednoho S.
býti s kým aegualem esse alcui; ditky
scházejí se s dítkami svého 8. pueri cum
(pueris) aegualbus congregantur; skoro
jednoho s. býti s kým aefate proxzimum
esse alcut; zvl. naše: stáří — stár: byl
s. 20 let viginii annos natus erat; v.
„starý“ 1. b); b) 7— vysoký věk senectus
(u vysokém s. zomříti exacta delate mori),

V.
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o věcech říká se vetuslas; vysokého s.
dosíci pervenire ad summam senectutem;
tudíž tp. — staří lidé senes, též senectus.

stařičký, grandis n. grandior (natu); Z 86
šlý decrepitus, aetale n, senio confectus;
— prastarý exaciae jam aetatis, trochu 8
přihanou veťulus,

stát, v. „obec.“
stateček, agellus (7 dvorek, hospodářství

čko).
statečnosť, a) 7—zmužilosť fortituto, animus

fortis; virtus, těž s dodatkem bellica;
zvláštní 8. se vyznamenati egregie fortem
esse; b) ——stálost constanfia; animus
constans n. firmu.

statečný, a) ——zmužilý (manu) forlis, atre
nuus; animosus; 8. muž vir (bello) for
čis; vir fortissimus; b) tp. 8. mysl ani
mus constans n. firmus; constanlia; adv.
a) fortiter, strenue; animo forli; uť vi
rum fortem decet; b) constanter, firme,
fortiter.

statek, a) = jmění vůbec fortunae; bona;
res familiaris; res; possestones; s. lidí
odvislých, na př. otrokův n. synův pecu
um; můj, tvůj atd. 8. mea, tua ete.; S
ponětím zámožnosti opes; facultates, co
piae; divitiae; veliký s. magnae diviliae;
veliký s. držeti, mnoho 8. míti opes ha
běre, opibus valére n. abundare; B. mo
vitý res moventes; s. otcovský (po otci
zděděný) patrimonium; zvl. b) — dvůr,
pozemek a p. praedium; fundus, ager;
(ohledem na stavení) valla; (co protiva
města) rus; na 8. odejiti rus abire.

státi, stávati, A) pův. sťare (tn terra, in
acie, utrogue pede na obou nohou); v bit
vě státi v. dole 2) b); s. okolo koho c*r
cumstare algm; 8. u n. vedle astare al
cui; těž o věcech neživotných obyč. pří
mo stojících (na př. columna, statua, na
vis, classts a p.) říká se stare; jindy též
positum mn.collocalum esse loco algo, 0
domích (velikých) exsurgěre; — býti
esse; nechati něco S. swo loco relingučre,
immotum patt n. non mověre algd; stůj!
constste n. conststile! sisle n. sislite gra
dum ! stoje stans, (rovně erectus), — hned
e vesligio; continuo ; B) tp. 1) jednou no
hou v hrobě s. morťi propinguum esse;
v čele s., v. „čelo“; s. vysoko (u vyš0
kém úřadě a p.) excelso loco constitutum
esse; v cestě komu s. obstare, tmpedi
mento esse alcui; 2) 8. (v bitvě — ne
utíkati) čmpetum hostium sustiněre; Tesi
stěre, loco non ceděre; zůstati 8. consi
stěre, subsistěre, 7— přestati něco Činiti
insistěre, cessare, guiescěre, destněre; 3)
o všelikém konání, jež se stoje děje:
na stráži 8. esse tn excubits, vigilias
agěre; 8. za sebe non ceděre adversario;

stařičký — státi.

8. u práva, k právu, k soudu, v. tato
subst.; k odporu 8. resistěre; 4) — na
lézati se esse, tnvenirt a p. a) dům stojí
vedlé cesty domus siťa est juxta viam;
kůň s. v chlévě eguus est in stabulo; b)
o vojsku: vojsko 8. v Italii exercitus in
Itala castra habet; ©) stojí (psáno) v
knize legitur (inventtur) in libro; stojí u
Cicerona legilur (seriptum ést) apud Ci
ceronem; jak v bibli stojí u! sanctae li
terae docent; d) v úsloví: hospodou, v
nebezpečí, k službám, na prodej atd. s.
(== býti), v. tato subst.; e) v dobré, ve
špatné pověsti 8. bene, male audire; to
ještě v dalekém poli stojí res incérta, du
bia est; f) stává, nestává čeho — jest,
není est, non est algd; exstare; po
něvadž žádného usnešení radního ne
stává guoniam senatus consultum nullum
exstat ; dokud života stává guoad n. dum
vivam; ost. v. „býti“; h) místo stojí pod
vodou locus late restagnat, inundalur ;
5) — trvati maněre, durare; co svět svě
tem stojí, v. „svět“ ; to při tom stůj id
valeat; stůj to dlouho n. krátko guando
gue, serius ocius; 6) s rozličnými před
ložkami a) s. k čemu (= plniti něco)
exsegui, servare, explěre (offictum), tim
plěre (partes officii, promissa); 8. k pří
povědi, k slovu, k řeči avé prom?sso
stare, fidem persolvěre, liberare, promis
sum praestare, nestáti fidem fallčre; 8.
k tomu, co jest v přátelství právem a po
vinností amiciliae jus officiumgue prae
stare; k vůli něčí 8. voluntati ales obtem
perare, morem gerěre alcut; k nařízení,
k rozkazu 8. tmperata ales facčre, exegut
guod guis imperavit, obedire alcui impe-'
ranti; b) 8. na čem (— žádati) fagitare,
postulare algd; na svém, na svém zdání,
předsevzetí a p. 8. perstare, perseverare
dn senlenhia suaj maněre, perstare, per
maněre in senteniia, in proposito, in vo
luntate, in incepto; vždy jen na svém s.
suis čanlum consiliis uti; 8. komu na
hrdlo ——u hrdelního práva jej žalovati
capitis algm accusare, judicio capitis algm
arcessčre; ——bezživoti jeho hledati čnst
diart, insidias poněre vitae alcs n. alcui;
ad mortem algm desposcěre (——nastupo
vati na smrf něčí); pokuta na tom stojí
poena ei rei proposita est; (tolikéž: od
plata praemium); pověz nám své mínění,
abychom věděli na čem stojíme dic no
bis guid sentias, ut intelligamus guomodo
res se habeant; na mně n. na mé moci
stojí peňes me est, in mea potestate (ma
nu) est; ©) 8. o něco, ——žádati ffagitare,
postulare alagd; petěre, expetěre (honores,
magistratum), servire, studěre (gloriae,
věrtuti), — za účel míti spectare, segut,



statkář — státník.

sectari alad; aspirare (ad laudem); ne
státi oč nihil laborare de re alga; B. o
panna petěre virginem in matrimonium;
někomu o život s. viťae ales instdiari;
v. b); d) 8. při kom (vůbec) adesse al
cui, auxilio esse. alcut; defenděre ulgm;
(u soudu) adesse alcui contra algm; —
8. po straně něčí (v politick, záměrech)
stare ab algo n. a partibus alcs; jinak:
to stojí při mně ——na mně, v. b); e) s.
s kým — při kom, v. d); se mnou lépe
stojí (ohledem zdraví) čnelinata jam in
melius mea valetudo esť; f) 8. v čem
(v slovu a p.) na čem, k čemu, wa) b);
slzy stojí komu v očích lacrimae ob
ortuntur alcs oculis; hb) S. za něco, za
koho, 7- práv býti přaesťtare algm,
algd n. de alga re (na př. damnum, s.
komu za násilí ——že nebude násilí prae
stare olcut a vi); algd in 88 recipěre;
eponděre futurum uť ete.; sponsorem n.
vadem esse, sponděre pro algo, V. „ru
čiti“; avšak s. za něco a) ——hoden býti
dignum esse re alga; stojí za čtení di
gnus est gui legatur; stojí to za to est
tanti; stojí za práci opeřae prelium est,
nestojí non operae pretium est, non tanti
est; za nie nestáti nullius prelii n. ni
hili esse, za málo 8. levém n. vilem, parvi
prelii esse, za mnoho magni preťit esse;
stojí něco za to (ťančiest; to stojí za
něco (7m není maličkost) id esť aliguid;
v úsloví: to nestojí za řeč (za zlosťt, za
náklad a p.) přelož asi: non lanti. est,
non dignum est commemoralu mn. guod
commemorelur atd.; P) s. za něco Z ru
čiti, v. toto; 7) s kým n. čím 7 pomoci
čeho býti penděre ab n, ex algo nm.ex
alga ré; o věcech contineri re alga ; sám
sebou 8. suo sibz Judicio uli; 8) státi —
cenu míti stare, constare (mnoho magno,
málo parvo; centum talentis); (při kupo
vání:) emi n. vendi (mnoho magn?, málo
parvi, tak mnoho n. tolik čanti, více
pluris, méně minoris, též magno, tanto,
a když cena výslovně se udává, stojí
vždy abl.: kůň stojí mne 50 tolarů eguumguinguaginta| imperialibusemi);tudíž
tp. 4) — vyžadovati esse 8 gen.: stojí to
mnoho práce n. mnohou práci a nama
hání res est multi sudoris eť laboris; b)
úsloví: stůj co stůj guacungua ralione,
guoguo modo; utigue, guamvis magna jac
tura facienda sit; c) ——ztrátu čeho 8 ge
bou přinášeti: to stojí můj Život caput
(meum) agitur ; válka stála mnoho životů
bellum multos homines absumpstil; vítěz
ství stálo mnoho krve multo sanguine
victoria stetit n. haud incruenla fuit;
9) státi dobře, zle a p.: dobře 8. res
meae bene loco sunt n, bene se habent;
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prosperis rebus esse; jak ta věc stojí?
guomodo res se habet? psal jsem mu jak
to nyní se mnou stojí eXposu? ei guo
loco nunc síní res meae; tudíž a) v do
brém srozumění s. s kým amice n. con
Juncta vivěře cum algo; amicitič conjunc
tum esse cum algo; b) obilí dobře stojí
seges bonam spem ostendit, frumentum
bens prověnit; e) dobře u koho státi esse
in (a. florére) gratia alcs; 10) s. — slu
šeti (o šatu) v. „slušeti“; II.) státi se,
stávati se fieri; evenire (náhodou) acci
děre; usu venit (stává se); contingit; vím
co se stane scto guiďdfuturum sit; všech
no co ge stane omnia guae fuťfura suní;
tak se stává ita jit (fieri solet); jak pak
se to stalo? guomodo n. gu0o casu acci
dit? ——co jest toho příčinou guaenam
Jfuiť causa? nic se ti nestane (ibi non
nocebifur; stane se mi vděk, když....
gratum erit mii st... ..; by 86 co chtělo
stalo ulcungue ceciderit; stal se konec
války bellum confectum, Jfinitum est; stal
se mír pax convěmit; zvl. s. se Čím fieri:
Kamillus stal se konsulem C, consul fac
tus est, těž consul creatus est, diktatorem
dictator dictus est; 8. se boháčem homi
nem divitem fieri, žebrákem ad mendicitatemredigi,králemregnum| obli
něre, adipiscí; Kmetem se 8., V. „Sestár
nouti,“

„ptatkář, (vůbec) possessor agrorum; Z ma
jitel jistého statku doměnuspraedit.

státní, publicus; civilis ; 8. záležitost res pu
blica; 8. úředník magistraťus; gui publi
cum munus gerit; 8. pokladnice aera
rium; 8. služba n, úřad munus reipubli
cae n. publicum; res publica; 8. ministr
amicus regie et administrator reipublicae
regendae; 8. právo Ju8spublicum; 8. spis
liber gui est de republica; 8. dluh * aes
alienum publice contractum; 8. rada con
stihum publicum; summum consilium; 8.
zřízení forma civitatis, ratio retpublicae ;
genus reipublicae; inslitula ac leges rei
publicae; s. správa rerum publicarum ad
mimstratio; 8. hospodářství vectigaltum et
pecunarum publicurum admtinistratio; ost.
v. „obecný“

státnický, opiš gen. režpublicae n. rerum
publicarum; B. moudrost rerum civilium
peritia; adv. e re publica; 8. Bi počínati
rationbus n. utililati reipublicae consu
lěre.

státnictví, rerum publicarum administranda
rum scientia n. ars.

státník, homo in rebus publcis versalus, re
rum civiltum perilus; vir regendae civila
tis peritus; též ts gut consilo eť ratione
in civitate valet; výtečným 8. býti retpu
blicae regendae perilissimum n. scientisst
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mum esse; in rebus publicis exercitatissi
mum esse; opalrní A moudří státníci gut
consilio et sapientia rempublicam regěre
possunt; býti tak velikým s. jako voje
vůdcem non mtnorem pace guam bello
(586.

statnosť, statný, v. „statečnosť, statečný.“
statověda, scieníia n. ratio civilis; disciplina

ret publicae.
stav, a) -= položení, v kterém se kdo na

lézá status; conditio; fortuna; tempora,
res (plur.); nuzný, bídný S. res afflictae;
angustiae, periculum ; dobrý 8. res floren
(es n. prosperae; IZ zámožnost copiae,
opulentia, fortunae; v tom 8. ia; nikdo
se svým 8. spokojen není suae guemgue
fortunae poenmitet;8. věcí se náhle změnil
repente facta esť rerum commutatio; po
psal jsem mu S. svůj eďposut ei guo
loco essent (sinť) res meae; v lepším, hor
ším 8. meliore, detertore loco; 8. surovosti
feritas; vwpodobném n. témž s. býti čn
eodem loco n. ineadem causa esse, v lep
ším in melore condilione n. causa esse;
v takovém s. se nalézati ita ajffectum
esse; v dobrém s. (0 domě a p.) sartus
tectus; dům v dobrém s. odevzdati aedem
sarlam tectam traděre; v dobrém S. něco
zachovati algd inlegrum et tncolume ser
vare; algd tueri; v předešlý s. něco uvé
sti 22 prislinum n. in inlegrum restitučre
algd; teficěre algd; zvl. a) — spůsob
nosť, moc: v s, býti něco, učiniti: posse
algd facěre; nebýti non posse, facultas
alad faciendi mihi non data est; V. „s“
a) 5); P) — spůsob žití : 8. manželský ma
trimonum; člověk v 8. přirozeném homo
agrestis; homo nullo ojficio aut disciplina
assuefaclus; s. mládenecký vita coeleba;
7) — Živnosť, povolání vitae genus n.
condihoj ars; guaestus; 8. nějaký si vy
voliti viloe genus deligěre (suscipěre); 8.
učených doctores, magistri; d) potahmo
na obec locus; ordo; digntilas; 8. městský
ordo civium; cives, co protiva šlechty
plebs; 8. panský-n. šlechtický, vyšší sta
vové nobilitas; homines nobiles; proceres;
s. rytířský ordo eguester; eguiles; tudíž
ohledem na důstojenství: osoba n, muž
od 8. vir nobilis n. nobili loco natus; do
s. povýšii koho nodilitatem dare alcui;
recipěre algm in numerum nobilium;
= nízkého n. z nižšího s. muž věr humili
loco n. genere natus; b) sťav (tkalcovský)
jugum textortum.

stávající, v. „nynější, dosavadní.“
stávati, V. „státi“ '
stavba, a) ——stavění čeho aedificatio, ča

stěji však se opiše slovesem aeďificare;
b) spůsob stavby struclurae genus; B.
domů aeďificiorum modus; c) — co vy

statnosť — stejnorodý.

staveno aedifictum; — dům domus, =
dílo opus; ohromná S, moles; s. dokončiti
exaedeficare domum.

stavení, v. předch.
staveniště, area.
stavěti, staviti, a) — činiti aby něco stálo

statučre, constitučre algm mn.algd in loco
algo; o věcech též poněre, collocare; na
své místo každou věc s. disponěre (lib
ros, coptas); 8. jídla cibos apponěre; men
sam epulia exstručre; vojáky k bitvě S.
constilučre, institučre actem, copias; ost.
V. „postaviti“ ; podobně tp.: před oči s.
ante oculus poněre algd; za svědka S.
koho čestem adducčre algm; contestari
algm; b) — dělati příbytek a p. aedijfi
care, exstručre (domum, navem); město 8.conděreurbem,© mostpontemfacčre;
stany S. tabernacula statučre; tp. naději
svou v Čem n. v kom s. spem in algo
poněre, reponěre, collocare; ©) = zadr
žeti něco compriměre, cohiběre algd (na
př. tumultum); s. krev proffluvium san
gužnis inhiběre, suppriměre sanguinem ; 86
dare (pestem); ost. v. „uastaviti“; 2) s.
se, a) v. „zastavití se“; b) s. se u koho,
někde devertěre apud algm; zvl. stavěti
se ku právu sa?stěrese n. sisti in jure;
c) v. „postaviti se“; podobně: s. se proti
komu, na odpor resistěre, obsistěre, re
niti alcui; repugnare (absol); d) — po
čínati sobě, v. toto, zvl. však „tvářiti se“,
„činiti se.“

stavitel, architectus.
stavitelství, architectura,
Btavivo, materia; * res ad aedificandum ne

cessaTiae,
stavivý, (kdo rád staví) aedďificandi nimis

studiosus.
stažení, cončracíio. |
stéblo, culmus; (Z strniště) stipula ; tp. ani

stébla nihil omnino.
stěci, stěkati, a) 7— dolů téci defflučre ; b) 8.

něco, zvl. s. město, zdi městské a p. (per
vim n. vě) expugnare n. capěre urbem;
impetu faclo capěre urbem; c) s. na koho
v. pudeřiti“; 2) s. se conffučre (in unum);
tp. s. se s kým -=sraziti se concurrěre
cum algo n. inter se.

stehno, femur.
stěhování se, z místa na místo altunde alio

commigratto, vystěhování se můigraťio.
stěhovati, koho čransferre algm in aliam 86

dem n. alio; s. se migrare (ex urbe rus),
transmigrare (V2jos); sedem ac domici
um alio transferre.

stejnina, aeguatio.
stejnobarvý, ejusdem coloris,
stejnodobý, ejusdem temporis.
stejnorodý, ejusdem generis; z—podobný si

milis; Z stejný, v. toto.

———



stejnosť — stíti.

stejnost, aegualitas; 8. práv aeguabilitas, jus
aeguabile.

stejný, úeguus; aegualis (8. rodem, velikosti,
cenou), par (o síle, schopnostech, moci a
p-); důr. ——týž idem; v. též „roveň“ ;
na tři s. díly rozděliti tm tres partes ae
gualiter dividěre; 8. měrou měřiti par
part referre; 8. práva jura paria, jus ae
guum et par, 3 občany míti aeguo et pari
Jure cum ctvibus vivěre; 8, časem eodem
lempore; ne s. zprávu podávati o čem
non idem referre, non convenit inter om
nes de re alga; to je mně vše S. perinde
est mihi, nihil mea refert; adv. a) —
zrovna tak aegue, pariter, eodem modo;
aeguabtliter (dividěre); s. veliký aegue
magnus, aegua magnitudine; 8. smýšleti
conseniire (cum ulgo), s. si vážiti koho n.
co juxta aestimare algd, parem putare n.
Jjudicare algm ; algd alcui ret n. algm al-|
cu: in algua re parem poněre; B) o čase
stimul, uno n. eodem tempore,

stěkati, v. „stéci.“
stěna, -— strana vůbec lalus (monlis, navis);

zeď domu paries; přísl. hrách na s.
házeti oleum eť operam perděra,

stenání, gemilus.
stěnati, geměns“ gemitus eděre; — vzdychati

suspirare; 8. nad čím geměre algd, při
čem ongemiscěre in alga re n. ad algd,
pod tíží čeho alga re oppressum esse, tp.
pod ukrutnou vládou něčí crudeli domi
natione ales teneri; stenaje a vzdycbaje
cum crebro suspiritu et gemilu,

stenčiti, v. „ztenčiti,“
stěnice, cimer.
step, regio deserta et inculta,
sterý, tp. permulla,
pteřelost, pučror.
steřelý, pulridus,
steřeti, putrescěre,
stesk, guerela; guestus,
stesknouti, stýskati si, a) -—zarmoutiti se,

s. si s čím dolěre, maerčěre,algd; dolo
rem capěre ex re alga; b) 8. si na něco,
proti čemu guert, congueri de re alga n.
algď; ©) impers, steskne se mi, stýská se
mi, 2—jest mi teskno po čem desidero
algd, desiderio rei alcs temneor;— nelibi
fe mi něco čaedet me rei alcs.

stěsniti, stěsnati, stísniti, něco coarlare, co
gěre, cohiběre algd; tp. s. koho preměre,
urgěre, vexare algm; důr. affligěre algm
D. animum alcs; tudíž part. stísněn con
fertus; s. býti includi (angustis metis),
tp. «) na duchu s. ajfitctus; 8) nemilými
poměry rebus angustis ajflictus; stísně
ným Řekům pomoci rebus ojfflictis Grae
corum subvenire.

stezka, šemita; trames; ——lávka ponti
culus.
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stěžeje, cardo; tp. 8, země polus; vertex
coeli.

stěžen, stežeň, malus; na S. vylezati mawos
scanděre.

stěží, <= s tíží, v. „tiže.“
stěžiti, v. „stížiti.“
stěžovati, něco, v. pstížiti“; s. sobě nač

gueri, congueri, důr. lamenturi de re alga
n. algd, u koho apuď algm, na koho, do
koho de algo, důr. accusare algm; ex
postulare cum algo; následuje-li „že“,
stává v lat. guod n. akk. a inf,

stihatel, tnseguens; instuns.
stihání, opiš slov. násl.
stíbati, stihnouti, koho persegut, insegui,

důr. insectari algm; nepřátely S. Znstare
hosti fugienti, haerére in tergo hostium;
válkou koho s. dello persegui algm; tu
díž tp. «) jedno neštěstí druhé stíhá ma
lum malum excipit; P) stihati záměru ně
jakého a p. segui, assegut (id unum),
agěre (id unum), v. též „bleděti“; roz
umem, myslí s. něco mente comprehen
děre, intelligěre n. percipěre algď; y) 8.
koho čím, v čem == v podezření míti,
viniti argučre algm crimine algo, (ve lži
mendacii), accusare algm rei ales; též
culpam rei ales alcut tribučre; zvl. tre
stem s. koho poend ajficěre, punire algm;
trest spálení ho stihnouti měl eum poe
nam segut oportebat, uť igni cremarelurv;
ď) — sužovati vexzare, důr. ajfligěre, cru
ciare algm; stíhá nás chudoba, hlad fa
me, inopid veramur, cruciamur; neštěstím,
nemocí stíhán býti conjfitolari cum fortuna
adversa, morbo.

stín, umdra; s. dělati umbram facčre; tudíž
tp. a) s. v malířství umdra; fB)— ne
podstata, zdání umdra; (adumůbrata) ima
go; effigies, species; s. pravdy vtom není
merum mendacium est; x) — duch ze
mřelého umbra; O) 7— ochrana umůra,
praesidium, tutela.

stínati, v. „stíti.“
stiniti, něco umbram ajfferre rei alcut; v

malířství: umbra distingučre algd; 8. ko
mu luminibus ales officěre.

stinka, cimex.
stinný, umbĎrosus;

opacus.
stírati, v. „setříti.“
stisknouti, něco compriměre

num).
stísniti, v. „stěsniti.“
stišiti, sedare algd; 8. Be conlicescěre, ta

cére, silére; © větru a p. congutesečre;
stiš se tace! gutesce! bouře se stíšila tran
gullitas redůt.

stíti, něco absciděre, praeciděre algd; hla
vu komu 8. absciděre, praeciděre capuí

(ohledem na chládek)

(digitos, ma
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aleu? n. ales; též algmobtruncare, ampu
tare; securi algm perculěre.

stižitelný, (smyslům a p.) comprehensibilis.
stížiti, stěžovati, 4) 8. něco -= těžkým uči

niti onerare, gravare algd alga re; b) —
mnoho naložiti němium onus imponěre al
cui ; tudíž tp. a) ——trápiti preměre algm
re alga, též vexare, (důr.) cruciare algm;
pracemi stížen graviter occupatus, nemocí
stižen morbo ajfectus, implicilus; B) 8.
komu co aggravare algd; difficikus red
děre algd; difficultatem n. impedimentum
affere rei alcui; vmpeďdirealgd (plavba
stížená navigatio impedita); ost. v. „stě
žovati“ ; 2) 8. se — těžším se státi gravio
rem reddi n. fieri.

stížnost, guerimoniu, guerela; 8. míti, vésti
proti komu, na koho, v. „stěžovati si.“

stižný, 8. spis Žbellus; aceusatio,
stkvělý, atd. v. „skvělý,“
stlačiti, něco compriměre, (dolů) depriměre

algd.stláti,lectum| sterněre;přísl.jaksikdo
ustele, tak lehne uř sementem feceris, ila
meles.

stlíti, putrescěre.
stlouci, stloukati, a) — shoditi dejicčre; b)

rostlouci conlunděre, discutěre; ©) B.
koho verberibus caeděre algm; d) 8. něco
— bídně sehnati, dovésti congutrěre,
cogěre algd; tp. 8. sumu peněz pecuntam
conficčre; s. list epistolam texčre.

sto, centum; S. tisle centum mila; po 8.
centeni; rčení „ze sta“, k označení úroků,
vyjádří se slovem centestma (sc. pars), a
ježto u Rímanů úroky měsíčně se počí
taly, znamená cenlesima 12 ze sta, binae
centesimae 24 ze sta atd.

stočiti, něco convolvěre alad; víno 8, vinum
diffunděre; 8. se convolu?.

Btodola, horreum.
stoh, acervus.
stojací, slans; 8.

slagnum.
stojmo, adv. stans,
stok, = místo kde dvě řeky a p. stékají:

confiuentes (Rheni el Mosellae).
stoka, (vůbec) fossa; (v městě) cloaca.
stokrát, na 8., adv. cenfies; více než 8.

plus guam centies; tp. m přečasto sex
centie8,

stolař, faber lignartue.
stolec, v. „stolice.“
století, centum anni; centum annorum spa

tum; 7— lidé jednoho s. n. ohledem na
povahu a smýšlení a p. seculum: zřej
měji vyřknou to budoucí s. dicení haec
plenius fulura secula.

stoletý, cenfum annorum.
stolice, a) vůbec sella (úřední curulis); 86

des; třínohá s. trspus; b) — stolec, trůn se

voda agua slagnans n,

stižitelný — stoupenec.

des regia, solium; tp. — moc královská
regnum, imperium; na s. královskou vsa
diti koho regnum ad algm deferre, opět
algm in regnum reslitučre ; ost. v. „trůn“ ;
©) z sídlo, sídelní město seďdes regis n.
imperii; caput regni; d) soudná s, tribu
nal; ——stolice soudců subsellium; volati
koho před soudnou 8. vocare, adducěré
alagm in judicium,

stoliti, stolovati, -m obědvati, ale k večeru
coenare (u koho apud algm); 7— hodo
vati epulari, convivari; úpravně 8. bene
conditis epulis vesci; když stoloval, též
inter coenam n. epulas; ost. v. „stůl b).

stolní, gen. mensas n. coenae (v. „stůl“);
S. náčiní, nářadí supellex coenae; instru
mentum ad mensam pertinens,

stolování, v. „stoliti,“
stonásobný, centuplex; adv. centuplicato.
stonati, 4) — stěnati, v. toto; b) Z nedu

živěti aegrotare, morbo confiictari n. tm
plicitum esse, laborare, minus valěrej B.
na něco. aegrum esse n. laborare re M.
ex re, n. a re: na zimnici s. febri labo
rare, (důr.) aestu febrigue jactari; těžce
s. vehementer aegrotare; gravi morbo la
borare.

stonavý, ——neduživý čenuž n. minus com
moda valetudine utens; gut infirma esů
valeludine; 7Z nemocný, v. toto.

stonek, caulis; (u obilí) calamus.
stonohý, centum pedibus; (bás.) centipes.
stooký, centum oculis.
stopa, a) = krok graďua; gressus; b)

šlepějea vestigium; po s. jíti persegut ve
stigia, též tre per vestigia ales, tp. in
stare vestigiis alcs, segui algm; na s. ko
ma přijíti čnvestigare consilia ales; jsem
čemu na S. cerlior factus sum de re alga;
c) — střevíc (míra) passus; pes; zvl. —
noha ve verši pes.

stopán, centumuir.
stopovati, == po stopě jiti, v. „stopa.“
storamený, centum drachiis; (bás.) centi

manus.
storuký, cenčum manibus; (bás.) centimanus.
stoudnosť, atd., v. „stydlivost“ atd,
stoupa, * tudicula; pistillum; 8. mlýnská n.

pl. stoupy pistrinum.
stoupenec, vůbec fautor, studiosus ales; 86

ctator; zvl. «) v ohledu polit. gui parti
bus alcs favel, gui partes alcs segulur;
gut.stat ab n. cum algo; Sullovi a p.
stoupenci, též: Sullani ete; P) o učení,
zvl. filosofickém discipuli; gut seguuntur
auctoritatem (n. sunt a disciplina) ales;
stoupenci Sokrata, Platona a p. philo
soplů gut a Socrate, Platone ete, profecti
sunt; též Socralici, Pythagorei; někdy
pouze pron. pogs.: moji 8. mez.



stoupenstvo — strana.

stoupenstvo, — stoupenci, v. předch., k če
muž přidej factio.

stoupiti, pedem imponěre, insistěre, na něco
rei aleui, někam ingredti, instrare in lo
cum algm, do bláta pedem luto infigěre;
do šlepějí něčích 8. v. „stopa“ b); na
místo něčeho s. succeděre aleui.

stožár, v. „stěžen,“

strach, error (z čeho ret ales), mírněji čimor, — obava melus; — brůza pavor,
úskoBf angor, anxie B — starost, v.
toto; s. smrti čerror mn.melus mortis; 8.
před kým, z koho metus ales n. ab algo,
čimor ab algo; 8. z nepřítele melus n.
pavor hostilis n. hostium; bez 8. metu va
cuus; fortis, co adv. stne metu n. timore,
impavide; pln s. anxius (z čeho de re
alga); 8. nahnati, nadělati komu metum
n. čerrorem alcui injicěre, incutěre, af
ferre, inferre; algm in lerrorem conjicěre;
anxiis curis implére algm; v s. býti, s.
míti timěre, důr. portimescěre, pavěre, hor
rěre (algd); též angi, anxďium esse; limor
me incessít; s. připadl na nepřátely n.
napadl nepřátely čtimorhostes incesstt; 8.
míti oč de re alga timěre, o Koho alcud ;
nemíti s. bono esse animo; zvl. v úsloví:
B. (jest): čimendum n. meluendum est ut
n. ne, v. Kos. Gramm. $ 590.

strachování se, v. předch.
strachovati se, koho, čeho čiměre, metučre

algm, algd; důr. pertimesečre, formidare,
extimescčre, — třásti se pavěre, horrěre
algd; nic se nestrachovati bono esse ani
mo; 8. Be o koho diměre, metučre alcut,
oč de re alga; angi de alga re.

straka, pica.
strakatý, maculosus; Z pestrý varius; Ver

sicolor.
stráň, (vůbec) fastigium; montis latus; (při

pobledu s hora) deciivitas, (s dola) acoli
vilas.

strana, 1) pův., plocha těla vůbec pars
(superior, inferior atd); zvl. a) ——plocha
postranní, bok lalus; pars; bolesť v Ss.
dolor laleris; tudíž úsloví: na pravé s.
dextrá, a dexira; s pravé 8. a dextra
(parte); na pravou 8. aď dextram, dex
trorsum ; na lové s. aď stnistram atd.; s.
kopce latus collis; přední s. táboru latus
adversum castrorum; 8 obou 8. ab ulro
gue lateře, utrimgue; 8 dvou rozličných
9. ex diverso; se všech 8. ab omnibus
partibus, undigue; na všechny s. in om
nes parles, guoguoversus, (na vše 8. za
městnán býti distineri), na obě 8. tn ultram
gue partem, ulrogué; utrimaue; 8 této
8. ab hac parte; hinc; (o řece a p.) cis
n. ciťra, 8 oné 8. Úrans, na oné S, ulíra;
s této a s oné 8. Rýnu cis et ultra Rhe
num n. cis Rhenum eťultra; bydleti e těto,

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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s oné s. Rýnu cis, trans fRhenum inco
lěre; s této s. Kapue ciťra Capuam; Gal
lie se s. Sekvanů k Rýnu dosahuje Gal
ha a Seguanis ftlumen Rhenum atlingit;
na všech s. ubigue; na obou S. %nuřra
gue parte, utrimouej ulrobigue; na roz
ličné s. in diversas partes; s. nekrytá
latus anerlum; po 8. něčí seděti seděre
ad latus ales; assiděre alcui, ležeti accu
bare alcui; na nepřítele sa s. udeřiti Ao
stem ex adverso adortri, a latere aggredi;
hostium aciem transversam invaděre; tp.
z mnoha stran bylo mu vytýkáno in va
rias reprehenstones incurrebat; tudíž di
lem tp. «) stranou a lačere, ex obliguo,
ex transverso; s. státi odbliguum stare;
g. jiti seceděre; stranou! dafe locum n.
discedite! R) na Ss., stranou vésti, vzíti
koho seducčre, in secretum abďucěre, se
vocare algm; na S. dáti reponěre; sepo
něre ; Žert na 3. remoto joco ; na 8., stra“
nou čeho nechati omaťtěre,negligěre algd;
b) 2—okolí regio; 8. světa regio coeli;
s. půlnoční laťus septentrionale (septen
triones), polední regio australis, východní
pars in orientem solem spectans, západní
occidentis solis parless occidens; 2) tp.
a) = spůsob, kterým se něco považuje:
s dobré (zlé) s. něco bráti, považovati, na
dobrou s. vykládati něco in bonam (malam)
partem aceipěre algd, na zlou, též vitto dare,
vertěre alcut algd; pohlížíš-li na věc
s těto S. st rem ta spectas; dobrou s.
okázati bonum se praeběre; b) ve rčení:
= strany, 8 strany, strany, stran, stranu
čeho, vyjádří se: a) de (8. státu bojím
se de republica čimeo; 8. vzdání se de
deditione, 8. míru de pacé; S. obilí, S.
války de frumento, de bello; co učinil 8.
obléhání táboru guod fecerit de oppugna
bone castrorum ete.; co učiníš 8. toho
člověka? guiďd de hoc homine těž huže
homini facies? a tak velmi Často; fB)
ouod attinet ad; +) 8. toho, že guoďd; d)
a, eb: 8. špíže nouzi miti laborare a re
frumentaria; s mé s. nestává překážek
a me nulla mora erit; s. bratra mého
nemáme čeho se obávati a fratre meo
nihil est guod timeamus; všechny sliby
z mé S. omnia mea promissa; na mé 8.
pozůstává více službovolnosti apud me
plus ojfioň residet; podobně: u té 8. chy
bil hac im re D. in hoc erravič; z mé 8.,
já ze své 8. guod ad me altinet; ego gut
dem; eguidem; pro mea parle; každý ze
Své S. pro suu auisgue parle; pro se
guisguej „se 9. někoho“ vyjádří se často
gen.: bezpráví se s. Thebanův tnjurta
Thebanorum, v. Voj. Ruk. $ 81, 1, a);
z jedné 8., z drahé s. pariim — partim,
et — et; aut — aut, vel — vel; c) —

24
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jeden z vedoucích rozepři: strany lefiga
tores; strana žalující (vůbec) actor, (ve
při privátní) petitor, (v při hrdelní) ac
cusator; 8. obžalovaná reus; tudíž d) —
stoupenci něčí a) — filosofická s. fami
lia, achola; domus; fB)politická 8. par
tes, pars, též causa; (8 příhanou) fachio;
protivná 8. factio adversaria, altera; obě
(s. válčící) utrigue; 8. Sullova Sullani n.
partes Sullanae: býti po S. něčí, stranu
n. se S. něčí držeti stare ab algo n. a
partibus ales; favěre partibus, segui par
les alcs; ales causam segut; facčre cum
algo; při žádné s. nestáti nulitus (o dvou
neutrius) partis esse; přidati se k jiné s.
iransire in partes ales; adjungěre se n.
applicaré se ad causam alcs; k své s. n.
na svou 8. koho nakloniti algm in suas
partes n. ad se n. ad suam voluntatem
perducěre, algm sibi adjungěre; e) v šir
ším smyslu: ze S. otcovy spřízněn býti
s kým paterno genere contingěre algm ; od
matčiny 8. a matre; per maternam origi
nem; £) v. „stránka.“

straniti, (k) někomu, == stranným býti al
terius partis studiosum esse; favěre al
cuč; 8. se čeho, od koho viťare, devitare
fugěre algd, algm; abhorrěre a re alga;
s. se koho, též aďditum sermonemgue ales
defugěre.

stranivost, partium studium; factiones (mě
sto sužováno bylo s. urbs factionibus pre- |
mebatur); obecněji cupiditas.

stranivý, v. „stranný.“
stránka, a) v knize a p. pagina; b) tp. a)

slabá s. něčí vilžum ales, dobrá virtus;
každý má svoji dobrou S. nemo omnino
sine virtute est; v. „strana“ 2); A)— věc,
spůsob, podstata ratio; pars; ve všech s.
omnibus numeris (absolutus podařený).

strannosť, v. „stranivosť.“stranný,-ický,alterius— parlis| studiosus;
factiosus; též cupiďdus; o věcech non sine
partium studio factus; iniguus; s. duch,
v. „Stranivost“ ; adv. partium studio ; cu
pide.

strannictví, v. „Sstranivost.“
strasť, aerumna; aegritudo; sollicitudo ; —

bída miseria, calamitas; strasti plný, v.
„strastný.“strastný,sollicitus,čristia;| sollicitudinism.
aegritudims plenus, (na př. vita); — bí
dný miser, calamitosus; adv. sollicite; mi
sere,

strašák, -šidlo, vůbec formado;
lemur ; species; umbra, larva,

strašiti, a) trans., 8. koho terrére algm, ti
morem injicěre alcui; b) iutr. lemur ap
paret; straší tam locůs alle infestus est
lemuribus; 2) 8. se, v. „strachovati se.“

strašlivost, a) v. „bázlivost“ ; b) v, „strašnosť.“

nů
—— příšera

straniti — strážce.

strašlivý, a) v. „bázlivý“; b) v. „strašný.“
strašnosť, obyč. opíše se adj. „strašný“ ; ně

kdy dostačí terror, alrocitas.
strašný, formidolosus, timendus; meluendus;

— brůsný horribilis, terribilis ; též vůbec
— ošklivý alrox, foedus, immanis; 8.
víchr čempestasfoeda; adv. horrendum n.
terribilem, in modum, formidolose; atroci
ter, foede.

strava, a) ——pokrm cibus; b) — veškerá
potrava viclus; mnas. míti koho, dávati
komu S. viclum guohdianum praeběre al
cui; ke s, přijmouti koho algm mercede
pacta alendum recipěre; dáti koho komu
na S. třaděre alcui algm alendum.

stráviti, a) — jídlem spotřebovati comeděre,
consuměre, adsuměre algd; tudíž tp. a) =
utratiti consuměre, absuměre, profunděre
(pecuniam, patrimonium); R) čas s. con
suměre, exďigěre traducěre (tempus, vi
tam), agěre, degěre, peragěre (vitam, diem);
mnoho času S. 8 čím multum temporis ret
alcut tribučre, marně čerčre, conterčre tem
pus in re alga; poslední svá leta s.
s kým religuam vitam cum algo exigěre;
y) — zničiti consuměre, conficěre, o ohni
říká se haurire, absuměre algd; jedem 8.,
v. „otráviti“; b) ——zažiti concogučre (ci
bum). ,

stravovati koho, v. „strava“ b),
stráž, a) ——střežení, hlídka custodia; (v

noci) vigilia; 8. vésti nad Čím, v S. své
míti něco custoďdire algd, providěre rei
aleui; curam gerčre rei alcs; 8. držeti,
na s. býti, na s. státi, a) o vojínech ex
cubare, excubias agěren. haběre; (v noci)
vigilias agěre, im vigiliis stare; o jedno
tlivcích in stalione esse, stationem haběre;
P) o důstojnících stalioni praeesse; jiní
na 8. táhnou alit succeďunt in stationem ;
b) -= ten m. ti, kdož s. drží, 8. nočni,
zvl. mimo tábor exwcubiae, 8. denní sfa
tones (diurnae), statio; stráže rozstavěti
custodias n. vigilias, stationeg disponěre,
odvolati deďucčré; s. zaváděti milites in
stattonem succedunt, excubiae in stationem
procedunt; zvl. přední stráže sťalio ex
trema n. pouzežsťašo ; tělesná n. životnís.custodescorporis;satellhilés;© milites
guos suae custodiae causa algs haběre
consuevit; tělesná s. vůdce cohors praeto
ria, císaře omlites praetoriani; Romulus
měl tělesnou 8. 300 mužů R. trecentos
armatos ad custodiam corporis habuit,
©) IZ místo stráže, strážnice custodia ;
statio; na 8. přivésti koho zn custodiam
dare n. traděre algm.

strážce, custos, v noci veg?il, v táboru ex
cubilor; 8. věznův cuslos (carceris); 8.
dveří jantilor, ostiartus, věže custos tur
vte, kuřat pullarčus ; s. chrámu aedituus;



strážlivosť -——stromořadí.

duch n. bůh S. čutela, (místa nějakého)
deus gut loco aleui praesidet; deus cujus
tutelae est locus alga; bohové s. rodinní
penates, (domu) lares.

strážlivost, vigilantiu.
strážlivý, vigil; adv, vigilanter.
strážnice, v. „stráž“ c); ——strážná věž a p.

V. „pSstrážný.“
strážník, v. „strážce.“
strážní, -ný, a) ——ke stráži patřící specula

lortus; 8. věž specula; B. oheň igni8; S.
loď navis speculatoria, navis ad custodiam
posita, navis guae (ad portum) excubat;
b) o osobách excubias agens; anděl 8.,
bůh s., v. „strážce“; tp. praestidium, tu
tela; strážný, co subst. v. „strážce.“

strčiti, strkati, a) s. koho n. kým čmpel
lěre, percutěre, ferire álgm; s.koho zce
sty dejicčre algm de via; tudiž — z mí.
sta vytisknouti: 8. koho n. kýmaž padne
sterněre, evertěre algm; dále s., před se
bou s., od sebe s. něco protruděre, pro
pulsare algd; zpět s. repellěre, rejicěre
algd; b) s. něco do čeho, někam, na
něco inserčre algď aleui rei (anulum di
gito), infigěre (clavum tin parietem, gla
dium in pectus); tmmiltěre algd in locum
algm; s. meč do pochvy gladtum in vagi
nam reconděre; do vězení koho 8. in
carcerem conjicěre algm; ©) tp. 8. něco,
zvl. vinu na koho algd, culpam conferre,
conjicěre (se Bebe avertěre, Úransferre) in
algm, příčinu causam conferre in algm.

strdí, stred, favus.
strestati, v. „potrestati.“
strhaný, s. zrak lumina natantia, oculi na-

tantes.
strhnouti, strhati, a) = dolů trhnonti dert

pěre algm, algd (na př. klobouk, šaty a
p. komu s. přleum, vestles alcut deripěre);
zeď a p. destručre, demolert, diručre mu
rum, aedes ete.; most s. ponfem rescin
děre, interscinděre, interrumpěre; stany s.
tabernacula detenděre; 8. pole castra mo
věre; 8. s sebou něco v hloubku algď 36
cum in profundum durej tp. s. v nebez
pečí tn dubium devocare (suas exercitus
gue fortunas); stržen býti več, do čeho
trahi, abstrahi, ferri ad algd; s. koma
kuklu pokrytství verum ingentum et ant
mum ales denudare; s. komu něco z
umluvené sumy deducčrealgd de summa;
ani haliře nestrhnonti komu nullum num
mum cutguam deducčre; b) 7—dohromady
trhnouti, shromážditi confrahčre, condu
cěre (exercitum, copias in unum locum);
tp. — azničitiperděre, evertěre, in perni
ciem dare algm; jinak: s. koně eguum
conficěre; s. smích rčsum mověre; 2) S.
se, a) utrhnouti se, spadnouti: oblaky
se strhly, asi pars nudis dirupta est; b)
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— roztrhnouti se rumpi (o provazu, stru
ně a p.); ©) s. se od Koho n. čeho, v.
„opustiti“; d) -— spojiti se, v. toto; e)
— náble povstati, (o bouři a p.) oržri,
caoriri, exoriri; erumpěre; (o válce a p.)
exardescčre; křik se strhne Jjiť clamor;
f) s. se smíchem risu rump?, prací la
bore confici.

strkati, v. „strěiti.“
strmáceti, v. „utrmáceti.“
strměti, eminěre, prominěre;

agua).
strmý, praeceps; praeruptus, abscissus.
strniště, ——přižatá sláma stipula; 7—pole

takové * ager demessus.

exslare (ex

strnouti, v. „ztuhnouti“; tp. 7— žasnouti
obstupescěre, horrore perfundi, perhor
rescčre.

strnulosť, čorpor; rigor.
strnulý, čorpidus; rigidus.
stroj, -= něstroj čnstrumentum, veliký a

umělý machina.
strojce, v. „strůjce.“
strojení, čeho apparalio;' S. 88 praeparatio,

(přemýšlením) meďitatio, commentaiio (rei
ales k čemu).

strojený, v. „strojiti.“
strojití, něco a) ——hotoviti parare, appa

rare; (pro budoucí potřebu) praeparare
alad; obecněji facěre, conficěre, (co ře
meslník) fabricari alod; 8. hry a p. ludos
apparare n. eděre, kvas n. hostinu con
vivtum comparare, instručre, jídla cibos
parare n. cogučre; jed 8. venenum mi
scére, něco zlého machinari, moliri (per
niciem, pestem, periculum alcui); posměch,
šašky scbě z někoho s. ludibrio haběre
algm; illuděre algm, dignitati ales ri
děre, irriděre algm; b) — uměle dělati
něco (arte) facčěre algd; strojený facii
ctus, v. „umělý“, -— padělaný adďulteri
nus; c) 8. koho vestem indučre aleui; po
dobně: s potah Jumentis jugum impo
něre; 2) 8. se, a) z— hotoviti se, k čemu
parare, comparare se ad algď; 8. se na cestu
tler compararé, k válce bellum parare,
apparare, comparare, (proti komu alcui),
k útěku, k odchodu parare profeciionem,
fugam; oba vůdcové strojili se k bitvě
proelium ab utrogue duce inslitutum eat;
g. se dostupovati čeho parare asscensum
ad algd; 8. se mluviti, psáti onstitučre
dicěre, scriběre, parare se ad dicendůšů;
strojí se k dešti nudilat; b) s. se — oblé
kati se induěre swdi vestem, calceamenta
el Vasles suměre.

strojnický, * mechanicus.
strojnictví, * ars n. disciplina mechanica.
strojnik, :Ě mechanicus.
strom, arbor; tp. 8. rodu, v. „rodokmen.“
stromořadí, asi gestalio; vysius.
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stromovka, pomarium.
strop, čectum,(uměle vykládaný) lacunar, la

guear.
stropiti něco, machinari, moliri, stručre algd;

těž facčre, conficére algd; concitare (tu
multum); nevoli, různici s. discordiam
concitare n. serčre, mnoho zlého mali au
ctorem esse, mala conflare; bouřku v lidu,
vzbouření Ss.sediltonem mověre; spiknutí
s. conjuralionem facčěre, vojnu bellum
confiare; neštěstí 8. inferre calamitatem.

gtroskotání, s. lodi naufragium.
stroskotati něco, discutěrae algd; = zlomiti

frangěre, perfringěre; — rozbiti diručěre
(muros, urbem, monumentum);
evertere (urbem, domos) ; 8. loď, s. se (o
lodi) naufragium facčre; lod se mu stro
skotala naufragium fecil.

strouha, canalis; rivus.
strouhati, scaběre algd.
strpení, a) pass. v úsloví: to jest k s. čole

rabile est, není ontolerabile, intolerandum,
non ferendum est; b) ——trpělivost pa
čientia; tolerantia; s. míti «) == tichým
býti gutescěre, P) ——čekati exspectare;
8. míti s kým ferre algm n. mores ales,
s dlužníkem n. dlužníku spatiun dare
debitort,

strpěti něco, folerare, perferre, perpeti, pati
algd; (mirněji) ferre, sustiněre; nemoci
čeho s. non ferre algd; s. komu co: já
mu toho nestrpím čslud a metacitum non
feret.

strpitelný, čolerabělis; adv. tolerabiliter.
stručnost, drevitas; o řeči zvl. pressum di

cendi genus; oratio apta et bemevincta.
stručný, pressus, astrictus ; — krátký drevis;

adv. presse, asíricte; breviler.
strůjce, 2) vůbec z kdo něco stroji 7

strucůor (convivit) n. opiš slovy u pstro
jiti“ podanými; b) z původce aucior;
s přihanou machinator et archttectus,

struna, nervus, chorda; fides.
struněný, s. nástroj fides (tum).
strýc, z otcův bratr patruus; vůbec

buzný propinguus, cognatus.
strýna, -č, amitta; -= vůbec příbuzná cog

nata.
strž, v. „rokle“,
stržiti něco, a) koupiti eměre algd; b) s.

peníze == utržiti, trhem dostati pecuntam
cogěre ex re alga, recipěre pecuniam.

střádati, (peníze a p.) v. „spořiti“, „šetřiti.“
střapatý, nireutus; villosus.
střapec, fimbriae,
střásti, něco, a) — dolů třásti důcutěra (po

ma A p.); jho S. excutěre jugum (pův. i
tp.); tp. s. s sebe napomínání atd. pa
rum curare (monita), mox oblivioni tra
děre algd; b) -= sem tam třásti concutěre
algd ; a. sa čeho lberari, solvi re alga.

přt

exciděre,

stromovka — štřen.

střaček, oestrua.
střed, a) pův. media pars n, regio;, medius

locus, medium rei ales; obyč. však adj.
medius: v 8, města in media urbe; kra
jina tato jest s. Gallie haec regio media
totius Galliae est; středem města per me
diam urbem; ost. v. „prostřed“; b) tp.
a) — hlavní sídlo caput, summa ; s. vál
ky sedes belli; A3) ——kruh, společnost
stejně smýšlejících numerus, corpus; po
slali jednoho ze svého S. algm ex nu
mero suo miserunt; přáli si jednoho ze
svého 8. za krále algm Su% corporis re
gem creari volueruní; někdy: inter, cum:
žíti v 8. svých přátel cum amicis n, inter
amico8 vivěre,

středa, * dies Mercurů.
střediště, v. „střed“ +b) a). .
střední, medtus; s. věk * aelas media guae

vocalur; ost. v. „prostřední,“
středověk, v. předch,
středozemní, v úsloví: s. moře, u Římanů

mare nostřum; my položíme buď mare
medium, internum n. řekneme mare guod
nunc mediterraneum dicitur.

střecha, (pův. i tp.) čectum; vzíti koho pod
s. tecto n. tn domum suam rectpěre algm;
pod s. přijíti čectum subire; pod jednou
s. bydleti s kým habitare cum algo; zvl.
s. ze štítů utvořená čestudo.

střela, sagitta; lelum; tp. střely vtipu a p.
aculei; jako střela summa velocitate, ce
lerrime.

střelba, conjectus m. čcltus tormentorum m.
čelorum; mn.raději opiš slovesem „s ří
leti“ ; 8. = děl * čela tormento missa;
vzhledem k rachocení * fragor bellicorum
tormentorum.,

střelec, sagittarius.střelhbitý,celerrimus,| velocisstmus;
summa velocitate, celerrime.

ptřeliti, stříleti, sagittam n. telum (stříleti)
sagiltas n. tela conjicěré n. mittěre, z děl
globos e tormentis n. tormenta mittěre; 8.
na koho, po kom, nač tela n. tormenta
conjicčre in algm n. algd; sagittis (n.
(střeliti) čelo petěre algm; na město, ku
městu, do města 8. čormenlis et telis ur
bem oppugnare, aggredi; tormentis urbem
verberare; střeliti koho ferire algm, obec
něji oceiděre algm, dejicčre, sterňěre (avem,
feram); podobně: s. skálu, pouze dtiffin
děre saxum.

střelivo, čela n. tormenia bellica,
střelný, s. zbraň čelum, missile; s. rána vul

nus telo ictum,
střomen, * stapia,
střemhlav, adv., přelož adj. praeceps (s.

ujíždí praeceps fugit n. praecipii fuga
abit), též celeriter, guam celerrime,

adv.

střen, -ka, manubrium,



střep — studovati.

střep, -ina, česta; 8. hlasovací sufragium;
tabella; střepinový soud festarum sujfra
gia.

střevíc, calceus; S. nositi calegis
bouti calceos suměre; přísl: sám každý
ví nejlépe, kde ho střevíc hněte sua
gutsgue oplime incommoda novil; 2) —
délná mira, v. „stopa.“

střevní, s. bolest m. žření míti ex intestinis
laborare.

střevo, zntestinum (obyč. v pl.); míti žření
v s'řevách, v. předeh.

střevopravec, haruspex.
střežení, custodia; ost, opiš slovesem,
střežiti, v. „stříci.“
střibrňák, nummus argenteus,
stříbrný, a) ——od stříbra argenteus; ná

činí 8, .argentum, supellew argentea; 8. pe
níze nummt argentei; argentum; b) —
stříbro v sobě mající: s. důl argenti me
talla (orum); metalla argentaria (orum);
c) vzhledem k barvě argenteus; candidus;
8. vlasy can.

stříbro, argentum (ve všech významech slova
českého).

stříbrobělý, candidus, argenteus,
stříbřiti něco, argentum illiněre ret alcui.
stříc, zvl. ve rčení: v stříc odviam, tedy

v 8., n. vstříc jíti, vyjíti, jeti komu ob
viam tre, proceděre, vehi alcut; occurrěre
aleui; tp. smrti v 8. jíti morti se ojferre,
mortem oppelére; podobně — překaziti ně
co occurrčre (malo), resistěre (alcui).

střici, něčeho, koho (něco) custodire, asser
vare, servare (domum, algm); in custodia
haběre n. teněre algm; s. koho před čím
moněre algm uť caveať algd; s. sa čeho,
koho n. před kým cavěre (periculum,
algm n. ab insidiis, a te; caveo ne deci
piar); praecavěre; fugěre, defugěre, vi
tare algd n. algm; == nechtíti čeho alie
num essea re alga (a diviliis); následuje-li
věta předmětná, stává často viděre (pro
viděre, prospicěre) ne ete.

stříci, něco, v. „stříhati.“
střída, a) u chleba asi čnteriorpars panis; b)

= ulice vicus; ost. v. „třida.“
střídání, mulalio, permutatio; 8. 86 vices, Vč

cissitudo (na pf. dierum et noctiúum).
střidati, něco mučare, vartare (vestes); stráž

s. mililes stalione deďucčre; revocare vi
giias; F. se, a) — střídavě něco činiti
per vices facěre algd, alternare algd;
mutare, variare; 8. se s kým (per vices)
subire alcui n. algm, succeděre alcui n.
in locum alcs; stráže se střídají succe
dunť alii in stationem allorum; ve zpěvu
se s. alternis caněre; b) o věcech vari
are; mulart; radost a bázeň střídá se u
něho mixlum gaudio et melu animunm g6

udi, 8. O=
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mit; velitelství střídá se omperium (per
omnes) in orbem 1£.

střidavosť, v. „střídání se.“
střídavý, vartus, variatus; alternus (obyčejně

v pl.); 8. mluva dialogus; 8. štěstí for
tunae vicissitudines; adv. in Vicem, per
vices; též alternis (jeden po pruhém).

střídmost, čemperantia, continentia.
střidmý, moderatus, lemperatus; continens,

modestus; frugalis; adv. moderate, lem
peranter ; s. žíti continentem esse tn omni
viclu cultugue; 8. si počinati v čem mo
derate versari in re alga.

střih, — střibnutí sectio; Z spůsob střižení
na př. u šatu Aabitus,forma.

střihnouti, stříhati, secare algd ; 8. vlasy re
ciděre, praeciděre capilloa,

stříkačka, stpho.
stříknouti, stříkati, a) trans. spargěre, něco

na něco n. do čeho aspergěre algd re
aleui; b) intrans. prosilire; emicari (o
krvi).

střílení, v. „střelba.“
stříleti, v. „střeliti.“
stříti něco, slerněre (vestes in herba, sub pe

dibus); v. „prostírati.“
stříti I— setřiti, v. toto.
střízlivosť, 7— lačnost Jejuntitas; stříd

mosf, v. toto; co protiva opilosti sodrie
las.

střízlivý, lačný 7ejunus; siccus; — stří
dmý, v. toto; Z neopilý sobrius; adv.
sicce, sobre.

stud, pudor; pudicitlia; nemíti již s., bez s.
býti pudorem posutsse, dimisisse; prae
mortut esse pudoris; všechen s. složiti,
odložiti pudorem projicěre, poněre; B.
prázdný mpudens; zardíti se studem eru
bescěre,

studánka, fons.
studenost, frigus; (důr.) gelu.; tp. animus

frigidus.
student, Juvenis bonarum literarum studiosus,
studený, frigidus; (důr.) gelidus; býti s

frigére; subst. studeno frigus; jest stu
deno frigus esť, stadeněji frigus aujetur
n. ingravescit; tp. frigidus, lentuss adv.
frigide; lente.

studie, literarum studia,
studiti, frigidum facčre, refrigerare algd.
studna, puleus; 7- pramen fons.
studničný, 8. voda agua putealisn. puteana;

agua fontana.
studování, v. „studie“, n. opiš slov, násl.
gtudovati, a) intrans. čiteris n. studiis lite

rarum operam darej literis et optimis
disciplims studěre; studující mládež ju
ventus literarum sluďiosa; též pouze di
scenles n. se opíše rčením č! gut sťudiis
se tradiderunt n. lteris operam dant a
p-; tp. 8. nač ——přemýšleti, v. toto; b)
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trans., s. něco studěre arti, operam dare
ret alcui; — učiti se discčre (jus civile,
phalosophtam); pertractare algd; studio
stus legěre alad.

stuhlosf, 7ig07.
stuhlý, vigidus, rigens.
stuhnouti, obrigescěre, rigesečre.
stuchlý, humidus, humore corruptua.
stůl, a) pův. mensa ; b) tp. — jídlo coena;

convivium; při 8. čnter coenam n. epu
las ; posaditi se, sednouti za 8. (dle řím
ského spůsobu) accumběre, za 8. seděti
aceubare, v. též „stolovati“ ; k s. pozvati
coenae adhiběre; k 8. jíti coenatum ore,
ad coenam venire; po S. coenatus: po S.
spal coenatus dorměviti; po 8. byl mi
list dodán epislola mihi coenato tradita
est.

stupeň, gradus (pův. i tp. na př. honoras,
dignitatis); 8. tepla vis calortis; po s.
gradatim; gradibus n. per graďdus; „nej
vyšší 8. čeho“ překládá se adj. summus;
nejvyšší s. hodnosti summa dignitas, váž
nosti summa auctoritlas atd.; nejvyššího
s. dostoupiti, o osobách a úřadech jejich
ad summos honores provehi, ad summum
honorem perventre, o říši a p. tn summo
consislěre.

stupňovati, něco augěre algd.
stužka, v. „tkanice.“
stvoření, a) co Čin, opiš slovesem 3 od 8.

světa inde ab hominum memoria; post
homines natos; při 8. světa guum primum
Jingerentur homines; b) 7— všechno, co
stvořeno, mundus; unmiversilasrerum ; c)
— jednotlivý tvor, opiš slov. nasci, effict,
ortiri,

stvořitel, procreator; creator; auctor; ejffec
lor; 8. světa opifex aedificatorgue mundi ;
parens hujus untversitalis; ——eakladatel,
původce conditor.

stvořiti, creare, procreare, facěre, generare;
efjicčěre, conděre; constitučre algd; tp.
stvořen k čemu factus, natus ad algd.

stvrditi, stvrzovati něco, tp. confirmare (algd
argumentis, jurejurando); pravdu vý
roku s. facěre ut algdvere dictum videa
tur; ost. v. „potvrditi.“

stvrdnouti, durescčre, indurescěre,
stvrzení, confirmatio; 8. senátu a p. auclo

ritas.
stý, cenfesimus ; —

tuplex.
styděti se, pudel, (stydím se za něco pudet

me ret ales, za tebe tu, před boby a
před lidmi deorum hominumgue, že jsem
to pravil hoc dixisse); erubescěre (za ně
co realga, též algď, toto mluviti Roc di
cčre); nemusím ses., když n. že,... 105
est res gua erubescam, 8i....; stydím 80
to říci pudore deterreor hoc commemorare.

sto obsahující, sterý cen

stuhlosť — sundati.

stydlivosť, vůbec pudor; v ohledu pohlavním
pudicitia; = úcty a vážnosti verecundta ;
ost. v. „stud.“

stydlivý, puďens; pudicus; verecundus, (roz
díl v. v předch.); adv. pudenter; pudice;
verecunde.

stydnouti, Jfrigescére, refrigescčre, refrige
rari(pův. i tp.); tp. languescčre; stydlá krev
oruor.

styk, -ání, JP. v 8. býti, přijíti s kým, v.„stýkati.“
stýkati se, s čím tangěre, attingěre, contin

gěre algd (algm); tp. 8. se s kým socie
tate (alga, rei alcs) cum algo conjungi n.
conjunclum esse, velmi blízko oum algo
conjunotissimum 6886.

stýskal, homo guerulus,
stýskání, stýskati, v. „stesk“, „stesknouti.“
sůčastniti se, v. „zúčastniti se.“
sučtovati něco, computare algd; summam

facěre, calculum subducčre ret ales,
sud, (nádoba) caďus, doltum, cupa.
Bud, -a, -0, -ý, par (numerus),
sudba, v. „osud.“
sudí, judex; ost, v. „soudce“
Sudice, Sudička, Farca.
sudič, (kdo se rád soudí) homo litigioaus, li

tigandi cupidus.
sudilek, dijfřictlisJude.
sudilkovati, čntguejudicare,
sudiště, Judictum; forum.
sudlice, hasta.
sucho, v. „suchý.“
suchopárnosť, tp. exilitas, jejunitas (oralio

ni8, scriptoris).
suchopárný, tp. ariďus, jejunus, exilis, ex

sanguis (scriplor, oratio); frigidus, in
sulsus; adv. emiliter, jejune ; frigide.

suchosť, -ota, (povrchní) siccilas, (vnitřní)
ariditas.

suchý, siccus; aridus (rozdíl v. v předch.);
— vyzáblý aridus; zvl. sucho a) — su
chosť, v. toto; b) — suchá země siecum;
(na suše, na suchu čz sicco, na př. zů
stati conststěre); po 8. ferrá; na 8. i na
moři, po vodě i po s. lerra marigue ; ce
sta po 8. tťer pedestre n. terrestre; K
označení jistoty GOprotiva vody tutum:
V 8., NA S. býti, seděti čn čulo esse, in
portu navigare.

suk, nodus (pův. i Úp.).
sukně, lunica.
sukno, pannus (landus).
sukovitý, nodosus.
sůl, sal.
Suma, Summa; 8. peněz summa pecumae;

pecunia; veliká 8. peněz pecunia magna
n. grandis, ingens, malá pecunta parva,
čenuis; v S. uvésti něco summam facěre
ales ret.

sundati něco, deměre, detrahčěre algd.
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sup, vullur, vullurius,
surovina, -O08ť,-ý, V. „syrovost“ atd.
pušiti něco, a) povrchně siccare, eďsiccare

(vestes, capillos); b) — zcela vysušiti
torrére, exurěré (agros a p.).

sutěska, angusliae (locorum), fauces.
sutky, clepsýdra.
sužovati, v. „soužiti.“
sváda, rixa; jurgium; altercatio,
svadba, nuptiae; s. strojiti nuplias adornare;

s. míti (o ženichu) ducěre algm u%o
rem, (o nevěstě) nuběre alcut.

svadebčan, * conviva nuplialis,
pvadebni, »uplialis (coena, vestis); s. den
» dies nuptiarum, ——den k svadbě určený |.

„dies nuptiis destinalus 8. veselí, slav
nost solemnia nupliarum, sacrum nupli
ale; B. lože lectus gemalis; 8. píseň car
men nupltale; epithalamium; s. smlouva
pactio nuptiala.

sváděli, v. „svésti.“
svaditi někoho s kým, committěre algm

cum algo; 8. se s kým oč orta miht est
altercatio n. rixa cum algo de re alga.

svádlivosť, rivae et jurgit cupidilas n. stu
dium.

svádlivý, rixzae et jurgii cupidus; ltigandi
et rixandi avidus.

svadlý, fiacciďus.
svadnouti, marcescčěre; fiaccescére,svah,covlastnostdeclivitas;| acelivitas;

konkr. locus declivis n. subst. declive (též
pl. declivia); s. kopce fastigium, dejectus
collis, (vzhledem k vystupování) ascen
sus; kopec s mírným Ss.collis lentiler edi
tus (zdola se dívajíc), n. dechvis (shora
hledíc); s. míti k.... (o krajinách) ver
geread...., spectarein....

pvak, affinis n. ajfimtate conjunctua (aleut).
sval, čorus, musculus; vzhledem k sile /a

certus, zvl. v pl., nervus; pevných 8. ro
bustus,

svaliti, 1) ——dolů valiti devolvěre algá;
zeď s. destručre, demoliri, diručre mu
rum; 6. 86 a) o osobách — padnouti
ručre, corručre, praecipitem dari n. de
ferri, na zem hum?i procumběre, 8 koně
eguo ejffundi; P) o věcech corruěre, col
ladi; na koho črručre, irrumpěre in algm;
2) —dohromady valiti convolvěre algd;
8. se convolui.

svalovitý, lacertosus, robustus.
Bvár, V.

citiae,
svárlivosť, -ý, v. „svádlivost“ atd.
svat, a) vůbec, v. „svak“; b) — švagr ma

riti frater; frater uworisj maritus 50
roris.

svatba, atd, v. „svadba“ atd,
svatáček, v. „svatonšek,“

sup — svědčit.

„sváda“ ; v pl. sváry, též čnimi
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sváteční, -ý, solemnis, festus; 8. den, v.
„svátek“ a); 8. šat ornatus solemnis n.
festus; adv. solemniter.

svátek, a) ——den bobu n. svatému někte
rému zasvěcený, sváteční den dies festus
(ac solemnis), (co odpočinek) feriae; b)
— jmeniny dies lustricus,

sváti, něco (dolů) fando auferre, (dohromady)
conflare algd.

svatobor, oraculum.
svatokrádce, sacrilegus.
svatokrádež, sacrilegium.
svatosť, sanctitas; religio; ——bohabojuosť

pietas; virlus,
svátosť, 7— něco svatého res sacra n. dt

vina; — skutek zevnitřní k dosažení mi
losti boží sacramentum.

svatosvaty, sanclissitmus; sacrosanolus; san
clus; adv. sancte, persancte (jurare),

svatoušek, přečalis (erga deum) simulator.
svatý, — bohům zasvěcený sacer; ——nedo

txnutelný, vážný, posvátný sanctus;
vůbec bezůhonný čnteger; 8. válka bel
lum sasrum; 8. místo locus sacer n. reli
giosus; B. povinnost ojfficium summum n.
sanctum; 8. pole (asi) publicus sepulero
rum locus; prosím tě pro všechny svatá
obsecro atgue oblestlor te; za 8. vyhlásiti
koho + in sanctorum ordinem referre algm;
adv. sancte; religiose, pte.

svátyně, templum; fanum, delubrum; 8.
chrámu aďytum n. occulla et recondita
templi, guo praeler sacerdotes aďdire fas
non est; tp. též sanciuarium.

svázati, něco colligare, constringěre algd;
knihu s. (asi) librum glutinare, compin
gěre ; s. ruce na záda manus post tergum
restringěre; s. Koho vinošre, devincira
algm; in vincula conjicěre algm,

svazek, 1. akt. a) pův. vše čím něco svá
záno jest vinculum; ligamentum; tudíž b)
tp. s. lásky, přátelství atd. vincula amo
ris, amicitiae etc; též pouze amor, ami
citia; 8. přátelský, v. „přátelství“; s.
manželský matrimonium; conjugium; krá
sný s. přátelství amabilis nodus amici
liae; užší jest 8., jimž poměry příbuzen
ské lidstvo váží artior est colligatio 80
cielatis propinguorum; práce a vyražení
jakýmsi přirozeným s. spojeny jsou labor
voluplasgus naturali guadam soctetate jun
cta sunt; 2) — něco svázaného fascis;
manipulus; (menší) faseiculus; zvl. s. —
díl spisu pars; * volumen.

svážeti, v. „svózti.“
svěcení, consecralio; dedicalio.
svědčílek, assentator.
svědčiti, a) — svědek býti čestificart n. te

stimonio confirmare algd n. akk. s inf.;
testem esse rei alcs; tomu svědčí to, že...
ejua rei čestimontum est, guod...; něco
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svědčí o čem — jest znamení čeho, v.
„znameni“; b) — tvrditi, mluviti aftr
mare, testare, confirmare 8 akk. a inf.;
c) 8. komu: list svědčí jemu epistola ei
inscripta est; ——náležeti esse alca; d) —
slušeti conventre, (o šatu i tp.) decěre;
e) — k duhu jíti conďucčre; salutarem
nD.utilem esse aleui; o jídlech a p. sa
lubrem esse; podobně: štěstí mu svědčí
fortuna ei favel, arridet; felicitas eum
conseguilur. :

svědecký, gen. čestitum, leslis; 8, seznání te
stimonium; dicta testium.

svědectví, čestimonium; 8. dáti, za 8. praviti
testimontum dare, eděre; hráti koho za s.
v. „svědek“ ; s. dáti komu testimontium
dare alcut; na 8. tomu, k s. toho docu
menlo n. argumento; dle s. Herodotova
teste (též auctore) Herodoto.

svědek, 1) pův., zvl. před soudem festis (ret
ales čeho); za s. bráti, vzíti contestari,
testart algm; vocare algm tn testimonium:;
s. býti komu v čem n. u koho čeho, če
stem esse alcui in re alga; proti komu
čestimonium dicčre in algm; požádati koho
za S. algm testem citare n. excilare; s.
vésti, přivěsti čestes adducčre, producčre;
2) tp. — kdo při čem jest n. byl lestis;
arbiter, aucior; očitý 8., v. „očitý“; při
závětí býti s. čestamento soribendo inter
esse; s. býti výjevu nějakého viděre
spectaculum aliguod; bez svědků arbitris
remotis n. sine arbitris, mluviti s kým
solum cum solo collogui; sám jsem byl S.,
že to řekl ipse dicentem audivi, že padl
dpse vidi eum cadentem.

svěděti, prurtre.
svědkyně, (estis,
svědom, v. „svědomý.“
svědomí, a) z- vědomí, vědomost scientia,

cognitio; mou vůlí a svědomím me sci.
ente ac prudente; ost. v. „vědomi“ ; b) —
svědectví, v. toto; c) vzhledem ku mrav
nosti, a) z vědomost o vlastním činu
dobrém n. zlém conscieniia (avšak vždy
s adj.): dobré 8. conscientia recta n. recie
factorum, míti nullius culpae sibi con
sctum esse; s dobrým 8. (to činím) salvo
ojficioj zlé 8. conscienlia mala n. consci
entia male factorum, sceleris, culpae a P+
míti conacientiá mala (scelerum a t. d.)
ang, conscientiá exanmmari; nepokojvé s.
sollicitudo ; míti něco na s. conscium sibi
culpae (sceleris atd.) eáse; na S. vzíti non
exlimescčre (n. in se transferře) culpam ;
hlas s. volá důrazně magna est vis con
scienliae; mlčení něčí za zlé s. míli si
lenttum alcs in conscientiam ducčěre; AB)—
bázeň před činem nemravným religio;
člověk bez 8. homo sine ulla religione;
dmptus, nefarius, improbus; 8. sobě z čeho

— svésti.

dělati, bráti, 8. z čeho míti algd haběre
(n. est mih? algd) religioni, mihi religio
est, habeo religiosum (algd facěre), haběre
rem rehgioni, důr. — těžké s. sobě nad
čím činiti plane nefas et impium judi
care algd, nebrati atd. mčhi religio non
esi, guominus....; 8. sobě z čeho beroucí
religiosus; nedělaje si s. z toho nulla re
hgione detervitus; tudíž úsloví: ptáti se
koho na jeho s. *Juběre algm ex animi
senlenha dicěré; rogare algm guae sit
anim? ejus senlenlia; ptám se tě na tvé s.,
máš ženu? ex animi tut senlentia, ux0
rem habes?

svědomitost, religio; ——důkladnost diligen
fia; — spravedlivosť sanctitas; probilas,
fides; Z učžná S. pielas.

svědomitý, religiosus; diligens; sanctus, pro
bus (v. předch.); s. věrnost religio et fi
dea; adv. religiose; diligenter; sancte,
probe; velmi 8. summa cum religione atd.

svědomosťt,conscientia; v. „svědomí,“
svědomý, a) IZ pass. známý noťus; b) 8.

čeho, akt., conscius rei alcs; jsem si tím
B., Že... Conscius míhi sum B akk. a
inf.; ost. v. „vědomý.“

svěhlavec, homo obsíinatus n. pertinax.svěhlavosť,animusodstinatuss| obstinalio,
pertinacia.

svěhlavý, obstinalus, pertinax; pervicaď.
svekr, socer.
gvekra, -uše, socrus.
svělibosť, -ý; v. „samolibost“ atd.
svěmyslnosť, -ý, V. „svóvolnost“ atd.
svěřenec, citens,
sveřeposť, v. „surovost, divokosť.“
sveřepý, V. „surový, divoký“ b) ©).
svěřiti, evěřovati, a) -= půjčiti commendare,

muluum dare alcui algd; b) = v opatro
vání dáti committěre algd alcui n. fidet
ales; permillěre alcut algd (na př. omnes
fortunas suas, vilam); úřad a p. komu s.
mandare alcut munus, negotium; tajem
ství své s. komu, neb: 8. se komu
— myšlenky své a p. vyjeviti constlia n.
oceulta sua, animum suum alcui creděre;
s. se komu úmyslem svým patefacčre al
cui consilium; avšak: s. se čemu n. komu
== v ochranu něčí se 8.sepermittěre, tra
děre, commiltěre in alcs fidem; creděre se
alcui; 8. se komu čeho n. čím zz 8, Ko
mu co, v. b).

gvěsiti, něco demillěre (aures, caput a p. též
tp:).

svěstí, sváděti, 1) -= dolů vésti deďucěre
algm; podobně: leď (po vykonané plavbě)
v přístav: s. tn portum invehi; 2) = od
věsti abďucčre, deducěre; tudíž tp. a) s.
koho 8 čeho, codčebo (= odmluviti) ad
ducěre, deducčre algm (a consilto, de sen
tentia A p.); důr. dépellěre, demověre;
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b) s. koho, abs. (— zkaziti koho) corrum
pěre, depravare, corruptelarum illecebris
drretire algm; 8. koho k čemu onducěre,
pellicěre, illicěre algm ad algd faciendum
n. uť faciať algd; též impellěre; k bludu
dn errorem inducěre algm; ©) se světa s.
koho, v. „sprovoditi“ ; d) s. s sebe něco
—. odstraniti (podezření atd.), a se amo
věre, amoliri algd; d) s. na Koho něco,
(vinu) conferre, conjicěre (s sebe aver
těre, transferre) in algm (culpam, causam
ete.); též aceusare algm rei alcs; 3) —
dohromady vésti conducčre alguos; con
ferre algd; s. koho s kterou (bez pří
hany) nuptias conciliare inter alguos;
(s příhanou) lenocinium facčre; tudíž tp.
a) s. bitvu, boj, comnuttěre pugnam, proe
lum; certamen inire; b) 8.jednoho 8 dru
bým committěre algm cum algo; c) vádu
s. rixam, jurgium concitare; d) něco 8.7
dokázati, poříditiproficčre, efficěre, facčre
(mulčum, nihil) ; slovy ničeho nesvésti ver
bis nihil agěre, proti komu contra algm;
e) — dováděti, v. toto.

svět, 1) — soubor veškerenstva, vesmir
mundus; universum, řerum universilas;
rerum natura; od stvoření 8. (— co B.
světem 'stojí) post mundďumcondilum, inde
ab initio rerum, vzhledem k lidssvu post
homines natos; post hominum memoriam;
2) koule zemská orbis terrarum; (haec)
terra; částky n. dilové S. orbis čerrae
(terrarum) partes; pán 8. orbis terrarum
dominus; podmanitel s. gentium domitor;
podobně — souhrn všeho týmž časem na
zemi se nalézajícího res guae nunc sunt,
ordo rerum gualis hodie est; tento 8. haec
vita; onen 8. vila guae post morlem fu
lura est; na onom, na druhém 8. apud
inferoa; konec s. humanarum rerum ter
mini; do 8. peregre (abire); kde na 8.?
udi gentium m. terrarum? ubinam? ni
žádný člověk na s. Řomo nemo, nemo om
nium mortalium; není na S. člověka nemo
est omnium, gui etc.; všecko na 8. guiďd
vis, nihil non; nejšpatnější člověk na s.
homo omnium neguissimus; na 8. přijíti,
na S. se naroditi nasci, in lucem edi; 26
8. se odebrati, se 8. se rozloučiti, roz
žehnati. exceděre vita, migrare de vitů;
se 8. sprovoditi koho algm e medo tol
lěre ; 3) — lidé a lidské poměry homžnes;
res n. res humanae; vita publica, celebri
tas hominum ; vzdělaný s. homines poli
tiores, elegantiores; učený 8. homines
docti; nynější s. recentiores homines; běh
8. rerum cursus; starý B. aelas prisca;
antigutlas; priores; celý 8. omnes Romi
nes; před 8. coram hominibus; takový jest
B. (nimirum) sic esse solení n. suní homi
nes, haec est rerum humanarum conditio ;
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znáti s. res humanas nosse; znám ten s.
nov? ego hoc saeculum; znalost s. rerum
humánarum peritia; světu výhost dáti
vitae renuntiare; 4) v úsloví: pro n.o
živý 8. ne neutiguam, neguaguam; prosím
tě pro živý S. m. pro S. světoucí obdsecro
te atoue obtestor.

světácký, laulus; voluplarius; * rerum ina
mum studiosus ; adv. laute; po 8. žíti vo
luplatibus n. gemo indulgěre,

světáctví, * rerum inanium amor n, studium;
voluptates. .

světák, homo lautus, voluptartus,
světiti něco, a) ——svaté činiti consecrare,

(službě jistého boha) dedicare algd; s.
koho čnaugurare algm, v církevní lat.
consecráre algm; svěcený sacer, consecra
čus; b) s. den — nepracovati dtem fe
slum agěre, celebrare, (pospolu) concele
brare.

světlo, a) -— to co předměty viditelné činí
lux ; 8. vydávati lucére; zvl. — sluneční,
denní 8. lux solis, lux; tudíž: za světla
luce, těž interdiu; B. (světa n. boží) spa
třiti in lucem eďi; nasci; na S. n. ve S.
státi komu lumimbus ales ojfficěre; tp. na
s. přijíti in lucem proferri, aperiri, pate
Jieri; na s. vyněsti něco n lucem pro
ferre, apertre algd; 8. nabyti v čem n0
scěre, cognoscěre algd, edoceri dere alga;
b) — svítící věc lumen; s. nebeská astra
coelestia; umělé s. lumen, — svíce vosková
cereus, lojová candela; při 8. (svící) ce
rets collucentibus; při 8. pracovati lucu
brare; práce při s. lucudbratio.

světlobarvý, claro colore.
světločervený, ruťtilus.
světlomodrý, suboaeruleus.
světlosf, claritas; candor (solis); ostatně v.

„světlo.“
světlý, a) pův. 7 jasný elarus; lucidus,

splendidus; — bezmraký serenus; — zá
řící fulgens; = průhledný pellucidus; b)
tp. 7— srozumitelný perspicuus, manife
stus; clarus; 8. učiniti, v. „vysvětliti“ ;
adv. lucide; clare.

světnice, conclave; cubiculum.
světoobčan, mundanus; gui 86 lotus mundi

incolam et civem arbitratur.

světovláda, čmperium orbis terrarum; impe
rium omnium gentium,

světovládee, ordis terrarum dominus.
světovládný, orbem terrarum imperio tenens,
světoznámý, clarisstmus ; cujus fama per om

nes lerras propagala est.
světský, 4) — pozemský terresier; — lid

ský humanus; b) 7m ne duchovní pro
fanus; c) — světácký, v. toto; 8. smysl
luxuria.

svěvole, -nosť, libido, aněmi úmpelus; ar
249%
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bitrtum; Z nezbednost Zicentia,lascivia;
petulantia, procacitas, protervilas,

svěvolník, v. násl.
svěvolný, čibidinosus; 7 nezbedný lasetvus,

(důr.) petulans, procaxv, protervus; adv.
libidinose; petulanter ; per laseiviam.

Bvězti, svážeti, a) 7- dohromady vézti con
vehěre, comportare (frumentum), conferre,
též colligěre, cogěre algd; b) — dolů
vésti devehěre algd; ©) s. koho kam =
dovézti vehěre algm; 2) 8. se, a) — sklouz
nouti, sjeti delabi, deflučre; devehi, de
ferri; tp. s. se na něčí hlavu, na koho,
redundare ad algm, reciděre in algm.

svěžest, vigor; hilaritas,
svěží, alacer; úmpiger, acer; integer (vires).
svíce, vůbec lumen; vosková 8. cereus; lo“

jová candela.
svícen, candelabrum.
gvijeti, tp. s. se bolestí dolore incurvari.
sviňák, subulcus,
svině, sus; divoká s. aper; obyčejná mladá

porcus.
Bvinouti něco, complicare algd; plachty S.

vela contrahěre; 8. se convolvi.
gvírati, v. „sevříti,“
svisnouti, dependěre, penděre; svislý depen

dens; Jfluens (buccae); Z svěsený demis
sus (capul).

svit, -ání, diluculum; orlus luci ; za s. prima
luce,

svítati (se), čucescěre, dilucesečre; zvl. ne
osob. svítá (se) luceseií, dilucescit; tp.
svítá mi jam rem perspicio,

svítězitel, viclor; V. „vitěz.“
svítěziti nad kým, proti komu venečre algm;

victoriam reportare n. consegut de algo;
superiorem disceděre ab algo; též supe
rare (zvl. o mínění a p.).

gvíti, v. „svinouti.“
svítilna, laterna.
gvítiti, a) «. komu facem n, lucernam prae

ferre alcui; b) s., 8. (se) ——světlo vydá
vati lucére, (důr. ——třpytiti se) splen
děre, fulgěre ; 8. na něco ollustrare, collu
strare algd.

svitnouti, v. „svítati.“
svízel, miseria, calamilas; aerumna; TZ ne

pohoda, v. toto.
svižný, promptus, pernix, agili8; v. „svěží“
svlažiti něco (vodou), rěgare, trrigare algd;

madefacčre algdď.
gvléci, a) = dohromady vlécí contrahčre,

congerčre, comportare algd; b) = dolů
vléci, zvl. s. oděv komu, s. koho (z šatů)
detrahěre alcut vestem, exučre algm veste;
s. s seba oděv n. svléci se eručre vestem,
detrahěre sibi vestem.

svoboda, libertas; na 8. propustiti, pustiti,
nechati otroka seřvusn vindicare in liber
tatem, servum manu mattěre, opět in liber

svévolník — svodný.

tatem restitučre algm; uajatce caplivum
lberum dimitlěre, e vinculis n. e custodia
emitlěre algm; zvl. a) — vůle činiti co
se líbí arbitrium; potestas, jus (algd fa
ctend:) n. pl. jura (práva něčí); libertas,
== volnost u volení opřio; dáti komu Ss.
čeho, V čem permittěre alcut algd; míti
s. čeho n, v čem n re alga suo arbitrio
agěre posse; mám toho 8., mám na svo
bodě licet; liberum n. integrum mihi čst;
s. něčí hyne jura ales tolluntur; P) —
vynětí z obecných břemen a povinností
jus praecitpuum; denějficiumn. donum sin
gulare; privilegium; x) — samostatnost
(politická) v. toto.

svoboden, v. „svobodný.“
svobodnice,beriina, čiberta, v. násl.
svobodnický, čibertinus, libertus, v. násl.
svobodník, -— ze služebnosti propuštěný,

(vzhledem bývalého pána) libertus, (vzhle
dem stava Svého naproti otrokům a ob
čanům svobodně zrozeným) libertinus.

svobodný, a) ——bez tělesného obmezení či
ber; solutus; s. pohybování moťus solu
tus et liber; učiniti koho 8., V. „Svo
boda“; s. přístup míti do domu něčího
mihi aditus in domumfamiliaris est; pa
let miht aditus; b) ve smyslu přeneše
ném «) -— soběvolný liber; non alieno
imperio subjectus, suis legibus et wnstitutis
utens (populus); v ohledu občanském gut
sui juri8, suae potestalis est; 8. obec res
publica hberaj s. město urdbs n. citvitas
libera, (ve smyslu Rímském) municipium ;
s. umění arles ingenuae, liberales; studia
liberaliu; P) neženatý, (nevdaná) cae
lebss +) 8. čeho, od čeho ltber re n. a re
alga; 8. od daně čmmunis (vectigalium) ;
býti s. od slažby vojenské malitiae vaca
čionem haběre; s. viny culpa vacuus; in
nocens; O) 7—svobodomyslný apertus, li
ber, ingenuus ; 8. slovo ltbere dictum; c)
v ohledu mravném «) co do vůle liber;
jest mi 8. čicef, liberum n, integrum mil
est ; s. vůle voluntas libera n. soluta, po
testas libera, arbitrium ; B) — žádostem
a p. nepodrobený Uber; adv. a) libere,
solute; b) a) libere; suo arbitrio, suo jure;
d) aperte, libere, ingenue.

svobodomyslnosť, libertas; animus liber; 8. v
řeči ltberior sermo.

svobodomyslný, lober, ingenuus 8. slovo li- —
bere dictum; adv. bere, ingenue, aperte,

gvodnice, corrupírix.
svodník, corruptor,
svodný, guo guts facile corrumpi n. ab ho

nestate adbducipotest; tllecebris repletus;
obeeněji dlandus, capliosus ; callidus;
adv. apte ad antmum alcs corrumpendum
n. ad animos hominum corrumpendos ;
blande.



svojiti —

Svojiti si něco, vindicare, (bezprávně) arro
gaře sibi algd.

Bvolati, svolávati, convocare (miličes, senatum
A p.); Vocare, advocare algm ad se, ad
concionem ; (důr.) aceřre, cogěre, (činí-li
to představený též) excire, evocare; s. ku
shromáždění, k hromadě convocare in con
ctonem (populum, milites).

svolení, consensus, assensus; 8. obce n, lidu
(v Římě) plebiscitum, (jinde) populi sci
lum ; 8. senatu senatus consullum n. de
cretum, (pouhé, ne však v moe zákona
vešlé) senalus auctoritas; 8. dáti v. „svo
Jiti“ ; stalo'se to 8 mým 8. me assentiente
n. probanie factum est; bez 8. něčího
algo invito, injussu ales, důr. algo adver
sanle, renuenle.

svoliti, svolovati, k čemu, consentire alcui
re n. ad algd, probare nm.assensu suo
comprobare algd; 8. k podmínkám con
ditiones probare, accipěre, ad conditiones
acceděre, nerád descenděre, 8. komu nm.
k požadavkům něčím facčre (promittěre)
guae guis postulat; morem gerčre alcut;
promičtěre, annučre alcut elod, fidem su
am alcut dare.

BvOrnost, concordia, consensue.
Bvorný, concors, consenliens ; adv. concorditer,

conjuncte.
Byrab, scabies.
gvrask, ruga.
svrasknouti, evraštiti, corrugare, čelo 8. fron

čem contrahěre; s. se corrugart.
svrbění, pruričus,
svrběti, prurire.
Bvrcí,svrhnouti, praecipitem dejicčre n. dare,

dejicěre, deturbare, praecipitare, algm ex
n. de loco algo; kůň jezdce svrhuje eguus
eguilem effundit, excutit; tudíž tp. 8. ko
ho (7 oloupiti jej o moc, důstojenství a
p.) dejicčre algm (de gradu suo, princi
patu, honore); oppriměre, demergěrealgm;
s. koho s trůnu exďpellčren. spoliare algm
regno, z úřadu abrogare alcui magistra
tum, algm loco suo mověre, a magistralu
amověrej jho s sebe 8. exculěre jugum ;
rozsudek Ss.judiciwm improbare ; 8. se in
praeceps semeťipsum jacčre, tp. = odro
diti se degenerare; depravari.

syrch, v. „vrch“ ; svrchu, v. toto,
svrchek, -šek, pars superior; ——povrch su-|

perficiee3; =— pokryvka čnvolucrum, te
gumentum ; pl. svrchky supellex, uten
stlia.

svrchní, superus; S. oděv amiculum, u Ří
manů toga, (u žeu) sťola; 8. strana pars
superior, lalus superius.

gyrchovanosť, summum imperium, summa im
perii; summa potestas, (8 přihanoa) do
minalus; 8. míti summum tmperium te
něre; dominum nD.principem es8e; penes
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me est summum impertum, summa rerum
n. summa počestas; pod 8. něčí býti zm
perio ales parěre, přijíti caděre n. ceděre
in ales imperium; dosíci 8. rerum poliri,

svrchovaný, summus ; B. MOC, V. „Svrchova
nost“ ; s. dobro summum bonum, jfinis bo
norum; s. pán dominus, princeps; státi se
8. pánem, v. „svrchovanost“ ; jest 8. Čas
res non amplius moram patitur; festinan
dum est, že přicháziš multum exspecta
lus venis; adv. praeter modum; mirum
guanlum; V. „pvelice.“

svrchu, adv. a) Z- po vrchu superne; b) —
na hoře supra, super, in summo; též adj.
summus; nádoby s. zlatem pokryti am
phoras summas auro operire; c) — dříve,
ve spisech supra; 8. dotčený, 8. jmeno
vaný, S. nadepsaný de guo n. guem supra
commemoravimus, diximus; guem supra
scripsi; 8. rčené války ea, guae dix,
bella; d) Z povrchně leviter.

svroubiti něco, fadricari algd,
svržení, opiš slov. „svrci.“
svůdce, atd., v. „svodník“ atd.
svůj, a) co pouhé pron, poss., «) je-li pod

mětem věty osoba prvá meus, v pl. n0
ster; (mám, máme to za S. povinnost
meum, noslrum 6sse puto, pultamu8s; nesu
celé své jmění omnia mea mecum porto);
P) je-li podmětem věty osoba druhá, říká
se tuus, v pl. vesler; často však v obou
případech, zvl. nemají-li slova ta důrazu,
v lat. nepřekládají se; ) je-li podmětem
osoba třeti, říkáse suus, ač i tu bez
výrazné „s.“ se nepřekládá ; (své rodiče
ctiti parentes colěre); v. Vojáč. Ruk. $.
75., pozn.; b) s vedlejším významem pří
slušnosti, náležitosti a p. stává proprius
(na své síly se spoléhati proprůs viribus
confiděre), n. klade se meus, luus, suus
před subst., někdy Aic: na s. oči jsem to
viděl Ais oculta vidi; svým časem suo
tempore; svým pánem býti sw juris esse;
svůj k svému rád se hrne pares cum pa
ribus facillime congregantur ; svoji k své
mu! suum cuigue! c) úsloví: přestati na
svém rebus suis contentum esse; hleděti
svého (užitku) suo commodo servt?re; přísl.:
pořád svou vésti eandem cantilenam caněre;
za své vzíti perire, pessum (rej na svém
státi in sentenlia sua perstare; po svých
jíti abtre, disceděre, jdi po svýck apage!
abi! jděte po 8. abite, disceďdite; pře
Buzovati něco po svém ad Judicium suum
revocare algd.

syčení, sčbilus.
syčeti, sibilare,
sychravý, humiďus et frigidus,
sylaba, syllaba.
symptom, v. „znamení, známka.“

KŘ
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syn, Jfiltus; býti s. koho natum esse algo;
dostati s. (o otci říká se) jilio augěri, (o
matce) filtumparčre; tp. jsi s. smrti, jestli
slova promluvíš moriere, si miserts vocem.

synovec, fratris n. sororis filius.
synovský, gen. jilii; též pius; 8. láska pie

tas ; adv. pie.
sypati, něco spargěre; funděre algd; do

pytle sacco tngerčre algd; S. něco nač
conspergěre, aspergěre algd alga re.

sýpka, horreum; granarium.
sypký, solutus, rarus, tener ; s. půda solum mite.
BýÝr,caseus.
syrovátka, serum.
Syrovosť, surovost, a) pův., opiš adj.; b) tp.

— hrubost asperitas; feritas.

syn — šeptati.

syrový, surový, a) ——nespracovaný rudď?a,
dmpolitus; s. stříbro argéntum non fác
dum; — nevařený crudus; b) tp. — ne
vzdělaný rudis, agrestis; ferus, asper, tm
mani8; adv. aspere; sine cultura,

pysel, sorex.
syt, v. „sytý.“
sytiti koho, sattare, saturare algm.
sytost, sačielas; do S. se najísti, napíti cibo,

potu sáťiari; do s. se napsati, nadívati
satiari scribendo, videndo.

sytý, a) pův. salur; 7— nasycený saltatus
(cibo, potu); do 8., v. „sytost“ ; b) tp.
jsem toho s. taedet me n. satietas (taé
dium) me čenet hujus ret.

S.

Šafář, villicus.
Šafrán, crocus,
šafránový, croceus.
šal, -ba, fraus, fallacia, dolus; praestigiae;

šalba smyslů mendacia sensum; Š. očí lu
dibria oculorum,

šalebný, fallax; subdolus; adv. fallaciter.
šalič, homo fraudulentus.
šáliti koho, fallčre; in errorem inducěre,

(lstivě) decipěre algm;
cěre algm; (7— žertem) imponěre alctui;
deluděre algm.

šálivý, v. „šalebný.“
šanc, ve rčení: v š. saditi, vydati objicěre,

projicěre, dare, traděre, zraditi pro
děre algm n. algd; v š. vydati hrdlo své
vilam suam profunděre n. in diserimen
dare, zuřivosti občanů caput suum furori
civtum projicěre; vydati koho v šŠ. zuři
vosti něčí algm alcs crudelitati deděre,
též pali algm saevire tn algm.

Šarapatky, res leviores,
šarlat, v. „červec.“
Šarvátka, proelium leve, parvulum.
šašek, scurra; nugator; (opovržlivě) sanno.
šaška, obyč. pl. šašky nugae, inepliae; Š.

tropiti jocart?, nugari; luděre; š. u koho
miti, strojiti, dělati luďdibrio haběre algm.

šaškování, tneptiae; nechte toho š, pellantur
istae inepliae.

šaškovati, -— šašky tropiti, v, „Šaška,“
šat, a) vůbec ——kus tkaniny činteum; b)

— oděv vesťis; (jednotlivý kus) vestimen
tum; Š. (s)vrchní amiculum v. „svrchní“ ; Š.
spodní čunicainterior; pl. šaty vestimenta,
vesles, v. „Šatstvo.“

šátek, (na nos) suďarium, (na krk) focale.
šatiti koho, vestire algm; Š. se indučre sibi

vestem.
šatna, vesttarium,

——

occaécare, pelli- |

šatstvo, vestilus, vestes; (s pochvalou) orna
bus.

šavle, v. „meč“ ; krátká, medská acinaces.
šedesát, seragintů; po Š. n. u subst. jen v

pl. užívaných sexwageni; Š. tisíc sexwaginta
mallia.

šedesátiletý, sexaginta annorum ; — 60 let
starý sexagemiarius n. sexaginia annos
natus.

šedesátkrát, sexagies,
šedesátník, -ice, v. „šedesátiletý.“
šedesátý, sexagesimus.
šedina, obyč. v pl. Šediny cant capill? n.

pouze cani, canities.
Šedivec, canus ; senex.
šedivěti, canesečre; tp. — stárnouti consene

scěre.
šedivý, šedý, canus; vlasy Š., v. „šediny“;

š. vous cana barba.
Šedohlavý, canus.
Šedověkosť,prisca aetas; antiguitas ulli ma.
šedovlasý, canus.
Šedovous, canam barbam gestans; homo cana

barba.
šejd, fraus, fallacia; mala ara.
šejdíř, homo fraudulentus.
šejditi, v. pšiditi.“
šelma, a) — lité zvíře fera; bestia; b) tp.

== padouch homo infamis n. sceleratus;
— čtverák homo lascivus, callidus.

Šelmovský, a) ve smyslu zlém, «w)o osobách:
infamis, sceleratus; R) o věcech: š. kus,
v. „šelmovství“; b) -Z čtverácký lasct
vus; adv. scelerale; lascive.

šelmovství, a) -— špatnost omprobitas; —
šelmovskýkus /raus, dolus; fraudulentia,
infamia; b) — čtveráctví lascivia.

šept, susurr?.
šeptati, susurrare; Š. něco do ucha komu tn

susurrare alcui algiůin aures n. ad aurem.



Šerediti — šidlo.

šerediti, v. „Škarediti.“
šerednost, (tělesná) deformitas;

turpitudo.
šeredný, (tělesně) deformis; turpis, foedus;

(duševně) lurpis, foedus.
šermírna, palaestra; ludus gladiatorius.
šermiř, gladiator.
šermiřský, gladiatorius; 8. hry (pro krato

chvil lidu dávané) munus gladiatorium ;
š. škola ludus gladiatortus; B. mistr la
msta; Š. rukavice cestus; adv. gladiato
rum more.

šermířství, ars gladiatoria.
Šermiště,palaesíra.
Šermovati, (vůbec) pugnare; (pro cvičení)

batučre,
šero, v. „šerý.“
šerožlutý, ravus.
Šerpivosť, siťus (us).
Šerý, canus; cineraceus; nigér; Š. noc n0£

obscura; zvl. šero, (z rána) diluculum,(kvečeru)crepusculum,zaŠera| tene
bris obortis, obscura jam luce; (z rána) |
prima luce.

šest, sex; u subst. v pl. užívaných n. —
po Š. seni; š. let serxenntum; Š. set sex
centi,

Šesterý, sex.
Šestidenní, sex disrum.
šestibodinný, sex horarum.
šestiletý, sex annorum; -— 6 let starý sex

anno8 Nnalus.
Šestiměr, versus herous; versus hexzumeler; š.

a pětiměr elegi.
Šestiměsíčný, semestris; sex mensium,
šestina, sexla pars.
šestineděle, puerpertum; v š. býti, ležeti puor

perio cubare,
šestinedělka, puerpera,
šestinohý, sex pedibus; sex pedes habens.
Šestipán, sevir.
Šestipanský, š. úřad seviratus,
Řestistý, sexcentestmua.
Šestitisicí, sexies millesimus,
šestiveslý, hexerts.
šestka, numerus senarius.
šestkrát, sexies; Š. tolik series lantum.
Šestnáct, sexdecim, decem et sex; u slov jen

v plur. užívaných n. Z po Š. seni dem.
šestnáctiletý, sexdecím annorum ; — 16 let

starý sexdecim annos naťus.
šestnáctka, = 16. díl sexta decima pars,
Šestnáctkrát, series decies, sedecies.
šestnáctý, sextus decimus; po Š. sexlum de

cimum.
Šestý, sexlus; po Š. sexlum; za Š. sexio.
šetek, čar; v pl. lares, penatea.“
šetrnosť, a) -— jopatrnosť providenlia, cir

cumspectio; diligentia; podobně: š. práva
legum observatio; b) — uctivost reveren
ba, observaníia (in algm); š, ke komu

(duševní) |
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miti colčre el observare algm, revereri (eť)
vereri algm; ©) -— spoření parstmoma;
diligenlia.

šetrný, a) ——opatrný cautus, circumspectus ;
consideratus, diligens; podobně: š. býti
práva atd., v. „šetřiti“; b) -— uctivý re
verentiae u. observantiae plenus; obser
vans (ke komu alos); š. zacházení s kým
clementia, lemtas; 8. býti ke komu algm
colěre, observare; alcs observantem e886;
e) — spořivý parcus, diligens; adv. a)
caute, considerate; č. zacházeti s čím
caute versari in re alga; b) cum venera
tone n. observantia; Š. sa míti ke komu
v. „šetrnost“ b); ©)parce.

šetření, v. „šetrnost“ n. opiš slov. násl.
šetřiti, a) Im pozorovati, pozor dáti antmum

advertěre ad algd n. rei ulcui, animad
vertěre algd; attenděre algd n. algm; —
číhati observare eť custodire algm; b) —
ohled, zřetel míti ratsonem n. respecium
haběre rei ales, respicěre algm, algď;
spectare algd; observare algm, algd; in
tueri (verbt vim solam toliko slovozpytu);
místa a času Š. servire loco et tempori;
— dbáti prospicěre n. consulěre alcui;
zdraví svého Š. valetudinem curare, Va
leludint servire; prospěchu svého Š. suae
utilitati n. suts commodis prospicčre, 807
vire; c) zachovávati servare, observare
(legem, offictum, praeceptum); teněre (mo
rem, modum); colěre (ritus patrios); d)
= vážiti sobě colěre, observare algm,
mullum iribučre alcui; OBt.v. „vážiti 80
bě“; e) = šanovati parcčěre (impensae,
pecuniae, labori); píle a práce nešetřiti
omni studio el opera elaborare; 2) š. se
— vystříhati cavěre algd n. ne s konj.;
viděre ne ete., m Š. zdraví svého, v. b).

Šev, satura.
ševcovna, taberna sutrinu,
ševcovský, sulorius, sutrinua.
šibal, z- chytrák homo versutus; od

vodník veterator, homofraudulentus; (důr.)
homo fallax ; scelus.šibalský,versutus;fraudulentus;| fallax;
(rozdíl v. v předcb.); š. podvod n. spůsob
v. násl,; adv. versute; fallaciler.

Šibalství, m chytrost astutia; -— podvod
fraus, dolus (malus); š. na kom provésti
fraudem alcu: facčre, dolum alcuž stručre,
fallěre algm. ,

šibenice, * patibulum; (klassičtěji jest) arbor
infelic; na š. oběsiti algm arbore infelhci
suspenděre ; na š. přivésti koho facčre ut
algs arbore infelici suspendatur.

šibeničník, furcifer; cruw.
šibřinkovati,jocari, nugart.
šibřinky, nugae.
šidba, Šiditi, v. „šalba, šáliti.“
šidlo, subula,

———
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šíje, cervices (pl.); tp. člověk tvrdé š. homo
perhinav.

šik, = vojenský řád acies; čtverhranný Š.
orbis; agmen guaďdratum (vojsko na po
chodu do čtverhranu sestavené); Š. troj
řadý acies triplex; 8. přední prima acies;
zadní acies postrema n. exirema, (na po
chodu agmen novisstmum); vojsko do Š.
stavěti, v Š. postaviti, copias n. exercitum
n. aciem instručre; aciém institučre, con
stilučre; do Š. se stavěti, vstoupiti ordi
nátos n. inalrucios consistěre; směr B.
ustanoviti aciem dirigěre; Š.změniti signa
convertěrej v Š. zůstati stgna subsegui; V
Š. státi armatos in acie stare, aciem in
structam haběre; podobně tp. šiky n, šik
komu zmásti conturbare rationes alcut;
spem ales fallčre.

šik, v úsloví: šikem, šikou, šikmo — na
příč ex n. de transverso; prone; Š. po
hleděti oculis limis aspicčre algm.

šikovati vojsko, Š. se, v. „šik.“
šílenost, 4) ——vztek furor, rabies, saevilia;

b) — chorobný stav mysli a) co vlast
nosť vesania, insama; fB)— šílený sku
tek insanum facinus.

šílený, a) ——vzteklý furiosus, furens; b) —
chorobný na mysli Znsanus, vesanus; adv.
furiose; insane,

šilha, -vý, strabo. ,
Šilhati, strabonem esse; tp. š. po kom limis

oculis aspicěre algm,
Šindel, scandula.
Šinouti se n. sebou, se vertěre (algo).
šíp, v. „střela“ ; š, hoditi, v. „střeliti.“
širočina, dolabra ; securis.
široko, v. „široký.“
širokost, (pův.) latitudo; tp. pro rozličné

věci, kterých š, vypsati nemohu propter
varias cau8sas, guas enumerare longum est;
ost. v. „šíře“

široký, a) pův. lotus; patulus (arbor); pří
kop jest tři stopy Š. fossa tres pedes la
la est; země (ta) jest 80000 stop Š, Jines
in latitudinem millia passum octoginta
patent; nic širší než dva palce duorum
digitum lalitudinem non exceděre; muž Š.
plecí vir latis humeris; zvl. neutr. co
adv. v úsloví: daleko široko longe late
gue; šíře rozložiti vojsko exercitum la
tius distribučre; tp. široce vyslovovati val
de dilatare; b) tp. —=obšírný latus, fu
sus; adv. lale, fuse; copiose, mullis ver
bis; latius, uberius (scriběre ete. de re
alga).Široširý,širopustý,vaslus© algueapertus
(mare).

širý, lalus; Š. moře mare apertum, altum;
n. pouze altum; š. pole campus apertus,
n. palens, nebe coelum aperlum; v Š,
poli, pod Š. nebem sud divo, in propa

šíje — škoda.

tulo; Š. svět orbis lerrařum; do Š. světa
odejíti peregre abire, in longinguas terras
proficisci; Š. tma, noc, v. „čirý.“

šíře, šířka, šiř, latitudo; na š. in latitudi
nem; v šíři, zšíří, přelož adj. latus; ost.
V. „široký.“

šiřitel, opiš slov. násl,
šířiti, něco amplificare, augěre, extenděre

algd; tp. š. slov, Š. řeč o čem uberius,
fustus, pluribus (verbis) dicěre, disputare,
multa verba facěre, uberius exponěre de
re alga; ĎŠ.se sese exlenděre, vagari; —
rozhlásiti se v lidu dťvulgart, rozplo
diti se propagari (též o náboženství a p.);
(o zlu, nemocech a p.) serpěre; (0 vě
cech záhubných) pervaděre algd (na pf.
incendtum, pestilentia agros, clamor ur
bem, murmur concionempervasit); perva
gari, manare, increbrescěre; učení Pytba
gorovo šířilo se daleko široko doctrinu Fy
thagorae longelategue fiuebat; Š. seo čem,
v. shora, Š. něco, tp.

Šiška, nucamentum.
šiti, sučre algd; (za peníze) acu victum

guarěre; tp. šíti něco zlého, v. „kouti.“
Škádlení, cavillalio; ludificatio.
škádliti koho, cavillari, luďificart algm; —

popouzeti concitare, lacessčre algm; (vy
smívavě) deluděre, (uštěpačně) perstringěre
aigm.

Škaréditi, něeo deformare, deformem redděre
rem alguam; Š. se vultus acerbos m. čri
stes suměre, na koho acerbo vullu aspi
cčre algm.

škaredosť, deformilas.
škaredý, deformis; turpis, foedus ; adv. lur

piler, foede; š. hleděti, v. „Škarediti se.“
škatule, capsa.
škleb, distortio. 2
šklebiti, 5. zuby, Š. se denles restringěre;

ringi, 08 distorguěre,
šklubati, v. „škubati.“ ,
škoda, a) ——porušení věci damnum; š. od

povodně damnum inundaltone n. 0%a€
guarum illatum; Š. ohněm vzešlá dam
num incendio dllatum; Š. na oseni n. 8.
od povětří calamilas; zvl. — ublížení
tělu vitium; Z rána vulnus; = podebra
nina ulcus; b) v širším smyslu damnum,
jaclura, detrimentum ; oalamitas, imcommo
dum; Z nebezpečí periculum; Š. trpěti,
nésti, vzíti, míti detrimentum ete. capěre,
accipěre, facěre, jacturam facěre, incom
modo n. calamitate, damno affici; Š. Či
niti nocěre, damnum n. detrimenlum 1
ferre, afferre aleui; ajfficěre algm incom
modo atd*; na šŠ.býti komu (mimorčení
předch. nocčre atd., též) e re ales non
esse; bez Š. a ujmy zákonův salvis le
gibus; Š. vtipu dodává, člověk škodouzmoudřímalisedocemur;| incommoďts



škoditi — šlepěj.

(damnis, cladibus) doch evadimus; Š. na
braditi damnum sarcire, restitučre (alcut
re alga); na Š. n. se šŠ.jiných se oboha
titi cum ďamno aliorum opes colligěre;
zvl. ve rčení: jest ho šŠ. deploranda est
jactura (calamitas, fortuna) ejus; Š. že
odjel molestum n. dolendum est guod
abit, incommode aceidit ut profectus
stí; Š. peněz * dolenda est jactura pecunae.

škoditi, nocěre alcui, (důr.) damno n. detri
mento esse, damnum n. dětřiňěentum in
ferre alčut; překážeti obesse; officčre
alcui.

škodlivost, někdy vis nocendi, obyč. však
se opíše: Š. věci dokázati ostenděre rem
esse noriam, guanlum res alga noceat.

škodlivý, škodný, a) ——škodící nocens, no
gwius; (Z nepříznivý) alienus (rei alcut);
(vzhledem peněz) damnosus; důr. per
niciosus, exiliosus; Š. věci ca guae noci
lura videantur; Š. zvířata animalia male
Jica, bestiae guae nocent; š. býti, 8. vliv
míti, v. „škoditi“; b) škoden býti
čeho desiderare, reguirěre algd, velmi
desiderio ret alca angi; adv. perniciose,
exitiose; Š. postřeliti graviter laeděre
algm.

škodovati, něco ra čem, 7- škodu trpěti, v.
„škoda.“

škola, a) 7- učeliště, a sice a) pro děti a
mládež vůbec luďus liťerarum, luďdus di
scendi; (F) pro dospělé, zvl. pro řečnictví
schola; vyšší Š. academia; v pl. též
scholae et gymnasia; vysoké Š. * univer
sitas; y) TZ vyučování samo disciplina;
poslati koho do š. ke komu čraděre algm
-alcui in disciplinam n. disciplinae alca;
do š. jíti tn ludum hterarium tre, cho
diti aťare, n. ales scholam freguenlare;
ještě do š. choditi scholae adhuc operari;
b) tp. a) — osoby ve š. dtiscipuli et ma
gistri n. pouze discipuli; P) — stoupenci
učitele, zvl. ——filosofická Š. schola, fa
milia; domus; 4x)— dům školní * aedes
scholarum; O) rčení: „trpkou Šš.prožiti“
a p. přelož rčením „mnoho zlého pře
trpěti“ a p.

školácký, * vír lirone dignus; adv. tironum
modo.

školák, puer de ludo lterario, de schola;
discipulua.

školní, scholasticus n. gen. scholae; š. plat
merces; š. kniha * ber in usum schola
rum scriplus,

školství, * res scholastica.
škořápka, v. „skořápka.“
škorně, v. „skorně.“
škrabati, (ostrým nástrojem) raděre; ostatně

acaběre; (— tříti) fricare (genas, terram);
ě. se za ušima, v hlavě capuť scaběre.
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škrablavý, v. „drenatý.“
škraboška, persona; Š. vziti personam in

dučre.
škrtil, -ilek, homo sordidus.
škrtiti koho, * sptritum nm.fauces ehděre

alcut,
škubati, vellčre, vellicare (barbam alcut).
škůdce, gui nocet, gut damnum infert n. af

fert alcui.
škulina, v. „skulina.“
škvár, tp. staró škváry seruta (orum).
škvařiti, čorrére,
škvrna, (bez příhany) macula; (s příhanou)

labes; tp. turpitudinis notaj viltum, ma
cula; v. „poškvrna.“

škvrnatý, maculosus, maculis 8paraus.
škytání, -ti, v. p„vzlýkání, -ti.“
šlacha, nervus.
šlakovati, v. „stopovati.“
šlapati, šlápnouti, a) intr. ret alcu: insistěre

n. pedem imponěre; do bláta š. pedem
luto infigěre; b) trans. nohama Šš. něco,
pův. calcare algd, conoulcare algd; tp.
obterěre et calcare (libertatem), pervertěre
(omne officium, omnta jura 4 p.).

šlapěj, -e, vesťigium; kráčeti po š. koho tn
stare vestigiis alcs, segut algm.

šlehati, Šlehnouti, a) š. koho čím caeděre
algm (virgis, flagris, loris ete.); verberare
algd; b) intr. o ohni: Š. do výše sudltme
ferri; summa pelěre; déšť šlehá do obli
čeje imber in 08sfertur.

šlechetnost, antmus liberalis n. ingenuus;
ingenmitas, liberalilas ; více srostitě bonae
artes.

šlechetný, rodem nobilis, smýšlením bonus,probus,generosus;| ingenuus,| beralis;
honestus ; oplimus ; Š, pomsta zn ulciscendo
humanitas; š. čin facinus praeclarum;
š. mysl, v. „šlechetnost“ ; adv. čngenue,
liberaliter.

šlechta, nobiličas; Romines nobiles; nová Š.
homines novi.

šlechtic, homo nobilis, vir nobilt loco n. ge
nere nalus; patrictus.

šlechtický, nobilis; nobili genere nalus; Š.
rod, v. násl.

Šlechtictví, nobtlitas ; genus nobile, slirps ge
nerosa; Š. dáti komu, na š. povýšiti koho
nobilitatem dare alcut; recipěre algm in
numerum nobiltum.

šlechtična, mulier nobilis; femina nobili loco
nata.

Šlechtiti něco, — okrašlovati ornarée, exor
nare algm, algd, ornamenlo esse alcuti;
decus ajfferre rei aleui, honestare algm;
——mravným činiti aď humanitatem in
formare, excolčre (mores n. animos ho
minum); š. se z— lepšiti se čnerementa
capěre,

šlepěj, v. „šlapěj.“
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Šmah, v. „smah.“
Šmathavý, varus; valgus.

šmah — štědrost.

slova veřborum aculei; adv. tp. mordaci
ter; acerbe.šmejd,error;pl.šmejdyfraudes;consilia| špičkování,v.„Špička“+),

clan destina.
Šmejditi, vagart; 7- nepoctivě se živiti sup

priměre pecuntam,
šňořiti koho, ornare algm,
Šoupati, promověre algd; š. se labi, pe ko

lenou genibus repěre.
Šour, jen instrum. šourem obligue.
Špaček, slurnus.
špalda, far.
špalek, caudex; tp. caudex, stipes.
špárati zuby, dentes spině perfoděre.
Špatnosť, a) co vlastnost vůbec, opiš adj.:

š. věci dokázati ostenděre rem esse ma
lam a p. (v. p„špatný“); Š. mravní tmpro
bitas, neguilia, pravitas; b) — š, skutek
improbe factum.

špatný, a) z—chatrný, ničemný tenuis, ma
lus; humilis; š. chalupa casa; *. dílo
opus vile; Š. zrak ocult hebetes, míti ocu
lis parum valěre; Š. zdraví valetudo ad
versa, Š. cesta dťer difficile, via aspera,
Š. časy tempora tnigua; Š. počasí tempo
stas inigua u. adversa; Š. strava viclus
lenuis; v š. pověsti býti male audire;
b) v ohledu mravním malus; pravus, im
probus ; turpis, neguam; loupeže nejsou
nic š., když.... latrocinia nullam ha
bent infamiam, guae etc.; adv. a) tenui
ter; male; š. dopadnouti male n. secus
caděre, š. pochoditi male proficěre in re
alga; B. slyšeti tarde auďdire, surdastrum
esse; má se Š. male se habet, male agitur
cum e0; b) male, prave, neguiter; Š. samý
šleti o kom male opinari de algo.

Špendlik, acus.
šperk, ornatus, ornamenlum; Šperk ženský

mundus muliebris.
Šperkovati, ornare, exornare algm, algd.
špetka, paululum, exiguum (frumenti a p.);

ani š. ne tantillum guidem, ne minimum
guidem.

Špetnouti, muťire,
špotnutí, mulitio.
Špic, špička, a) přirozená acumem, acies; do

š. jiti on acutum exire; podobně: po Špi
čkách choditi summus digitis ambulare,
gradu suspenso tre; fB)uměle dělaná cu
spis (hastae), mucro (glaďii); 8. lodí ro
strum, v Širším smyslu předek vůbec
prora; š. u kola radius; y) tp. špička,
pl. špičky -— úštipek aculet; cavillatio;
oratio obligua; dáti komu Šš,obligue per
stringěre, vellicare algm.

špičatý, a) pův. — do Špice jdoucí fastiga
tus; 7— ostrý acutus; velmi š. praeacu
Čus; Š, DOBnasus aculus; Š. skála scopu
lus; b) tp. mordax; aculeatus (liferae) ; Š.

Špičkovati koho, odligue perstringěre algm,
carpěre algm dictis aculeatia, vellicare algm.

| špihovati něco, alcui frumentum providěre:
Špína, sordes, sgualor; illuviea.
Špinavosť, a) pův. v. předch.; b) — lako

mosť sordes, +
Špinavý, a) pův. sordidus, sagualidus; im

mundus; š. býti sorděre; -b) tp. a) —
obyzdný obscoenus (verda); turpis, foe
dus; — nepříjemný tnjucundus; fB)— la
komý sordidus; tenax; adv. sordide; 00
scoene, turpiter,

špiniti něco, contaminare algd.
Špitál, asi hospittum publicum, ubi pauperes

(n. aegroti) excipiuntur.
špíže, vůbec victus, altmenta; Š. pro vojsko

frumentum, ((-— dovoz) commeatus; res
frumentaria; nouze o š. difficultas n.
inopia rět frumentariae; š. dodávati fru
mentum subvehěre, conferre, comportare ;
vojíny vyslati na n. pro Š. mělites frumen
tatum mittěre.

Špižírna, cella penaria,
Špižírník, (v městě) praefectus annonae, (u

vojska) * ret frumenfariae.
špižovati, v. „špihovati.“
Šplounání, š. vesel pulsus remorum,
šplounati, strepčre.
šprým, v. pžert.“
Šramot, strepilus,
Šramotiti, strepěre,
šroub, cochlea.
Šrůtka, v. „Šarvátka.“
štafeta, nuncius, egues ciťua,
šťastnost, felicitaa.
šťastnoušek, (homo) fortunafus.
šťastný, šťasten, a) o osobách, vůbec felix;

= blažený bealus; vzhledem k statku a
p. fortunatus; š. býti felicitate uli, v čem
ram bene gerčre; učiniti koho Š. beare
algm (re alga); beaťtum, felicem redděre
algm, felicitatem alcui ajfferre; b) o vě
cech prosper; fuustus, felix; Š. poměry
res Jflorentes, secundae; š. náhoda casus
secundus; č. den dies felix n. faustus;
adv. a) feliciter; b) prospere, bene; Š. vy
vásnouti dncolumem periculo evaděre (ke
komu eť pervenire ad algm),

šťáva, suceus.
šťavnatý, succi plenus,
štěbetati, (jako husy) sčrepěre; clangěre; tp.

— klabositi garrire.
štěbetání, (husí) strepitus; clangor.
štěbetavost, garrulitaa; loguacitas,
štěbetavý, garrulus; loguaw.
Štědrost, vůbec largitas, (s pochvalou) libera

litas; (důr.) munificentia; =—dobrota be
nignitas, ——štědré rozdávání largilgos



štědrý — Švižný.

štědrý, largus; liberalis; munificus, benig
nus (v. předcb.); š. dárce largitor; adv.
large; hberaliter, munifice, benigne; ě. dá
vati largirt.

štěk, -ot, -ání, latralus.
štěknouti, vocem emitičre, štěkati lalrare, na

koho allatrare algm.
štěkovati koho, aemulari algm (n. virtules

alcs); — řevniti aemularě alcut.
štěně, catulus, catellus; caniculus,
štěp, malus.
Štěpiti, -ovati, čnserčre (surculum); Btrom Š.

arborem inserčre,
štěpnice, pomarčum,
štěrbina, rima; fiasum.
Štěstena, -ěna, Fortuna.
štěstí, 1) co náhoda fortuna, forluna secun

da n. prospera; casus stcundus; Z osud
fatum; na to Š. forte fortuna; Š. míti
fortuna secunda uli, bene rem gerčre, též
fortuna alcui favet, nemíti fortuna ad
versa uli, fortunam adversam haběre, male
rem gerčre; vw ničem nemíti Š. ad omn?
fortuna derelictum esse; mihil prospere
agěre; se stejným Š. bojovati aeguo Marte
pugnure; zvl. v úsloví: na š., bylo Š.
že.... percommodďe,peropportune accidit
ut ete.: maš. přišel percommode accidiť ut
veniret; na Š. zemřel peropportuna mors
et accidit; Š. jest, že jdu na smrť bene
mihi evenit, guod miltar ad mortem; to
jest tvé Š, že...., můžeš mluviti 0 Š.,
že.... peropportune tibi aceidit n. bene
čecum agilur guoď ete.; tu bylo naše Šš.,
že, na Š. ještě.... zn hoc incommodo
peropportune accidit uť ete.; 2) — šťastné
poměryres secundae n. prosperae; fortuna
secunda ; — šťastnostfel'citas ; — blaženost
beatitudoj Z prospěch commodďum,bonum,
salus; ve š.býti fortuna secundauli, florére
(omnibus copits); smrť není neštěstí, ný
brž spíše š. mors nom est malum, sed po
ltus bonum; 3) — Šťastné vyřízení exitus
prosper, fortuna secunda; Š. válečné for
tuna belli; Mars; mnoho Š.! macte! hano
rem bene ac feliciter tibi evenire cupio!
zkusiti své š. forlunam experiri; Š, komu
přáti gratulari alcui, k čemu de re alga,
algd; 4) tp. —— Štěstena Fortuna; š. mu
přeje, lahodí, slouží fortuna ei arri
det n. ajffulget; fortuna blanditur coeptis
ejus.

Štětina, sela.
štětinatý, setosus.
štihlosť, procerilas; gracilitas.
štíhlý, procerus; (skoro a příbanou) gracilis;

adv. procere, gracilter.
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štípati, Štípnouti, koho 7—zatáhnouti vellěre
„ algm, = bodnouti, píchnouti pungěre,

compungěre, =—kousnouti morděre algm;
š. dříví ligna caeděre.

štiplavý, acer ; tp. o řeči asper, acerdus; Š.
slova verborum aculei; adv. aspere.

štír, scorpio n. scorpius; tp. vúsloví: na Š.
spolu býti rizari inter se.

štít, a) Go: ochranná zbraň, (velký, čtver
hranný) scutum; (podlouhle kulatý) cli
peus ; (kulatý, jaký jezdci a lehce ozbro
jeni nosili)-porma: tp. == ochránapraesi
dium; b) — znak-róduřísigne; podobně:
— nápis na doímětitulus ; c) — přední zeď
domu /astigiurň.

štititi ne,koho. čeho fugěre, vitare algm,
algd; abhorrěre, refugěre a re alga; —
ostýchati, báti sa vereri algm, algd; ve
recundart (facěre algd); metuentem esse
ales.

štola, cuniculus,
štouchati někoho, do čeho fertre algm, algd.
štváti, a) ——honiti agilare, venari, perse

gut (feras); b) š. na koho čmměřtěre(ca
nes in algm); tudíž tp. š. koho proti ko
mu = podněcovati oncilare, excilare,
inflammare algm in algm; accenděre algm
contra algm.

šumění, strepitus ; fremlus.
Šuměti, atrepěre; freměre.
Šupina, cuťis; (na luštěninách) folliculus; č.

rybí sguama.
Šupinatý, sguamosus.
Šustěti, v. „Šuměti,“
švagr, vůbec affinis; zvl.mariti frater; fra

ler uxori8; Marilus 80rori8.
Švárnosť,a) — lepost nitor; elegantia; b) =

křepkosť vigor.
Švarný, a) ——lepý niťidus, elegans; pul

chellus, bellus (na př. jonák, děvče); b)
křepký alacer; strenuus ; adv. nitide, ele
ganler; strenue. .

švástati, alucinari; magnificentius logut, glo
roose menliri.

Švec, sučor.
Švegruše, socrus.
Švestka, Co ovoce prunum; Co strom pru

nus,
Švihák, Romo cultus elegantioris studiosus,
švitořivost, garrulilas,
Švitořivý, garrulus.
Švitořiti, garrire.
Švižnosťt,— rychlosť, pernicitas, agilitaa.
šŠvižný,——ohebný fexibilis; — rychlý per

nix. aailis,
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T.

Tabák, * herbu nicotiana ; * tabacum,
tábor, castra; t. letní (castra) aestiva, zimní

hiberna; hibernacula; t. stálý aťativa; t.
vyměřovati, vytknouti castra metari, t.
rozbiti, táborem se položiti castra locare,
poněre, facěre; castra haběre (contra algm);
táborem hnouti, t. pošinouti castra mo
věre, proferre, promověre; ostatně v. též
„zimní.“

tábořiti, in castris esse, castra haběre.
tabule, čabula; t. (bílá), na níž se piší ná

věští a rozkazy album; zvl. — stůl
mensa; — jídlo coena, epulae; při t. in
ter coenam; po t. mensá sublatá n, coend
Jfinita; t. vystrojili convivium insiručre,
apparare; K t. pozvati aď coenam vo
care, invitere; k t. jíti aď coemamtre;
ost. v, „stůl.“

tabulka, čabella; t. hlasovací suffragium;
tabe!la.

tady, V. „tudy.“
tah, — tažení tractus; ductus; tudíž a) —

čin táhnoucího něco, opiš slovesem „táh
nouti něco“; ZZ doušek hausťus;
dech: v posledních t. ležeti animam du
cěre; t. logů sortitio; jedním t. (něco uči
niti) uno čenore; continenter; kůň, vůl
k t. eguus, bos vectuarius; b) tah vojska
agmen; ——šik ordo, actes, v. pšik“; t.
čtvercový agmen guadratum; t. rozvinouti
agmen exphcare, t. končiti agmen clau
děre; podobné: t. ptačí volatus mn.třer
avium; aves in alia loca transvolanies;
c) — co taženo, čára (pérem a. p.) linea
mentum; linea; tahy v písmě dďuclus li
terarum n. literae; jedním tahem (péra)
una lilerarum significalione; paucis lite
vis; tudiž tp. tahy v obličeji lineamenta
Or?8.

tahání, opiš slovesem; tp.
vezatio; négotium, molestia,

tahati, v. „táhnouti.“
táhlý, a) Im dající se táhnouti guod extendi

potest; b) — štíhlý, v. toto.
táhnouti, tahati, 1) trans. a) pův. črahěre

(navem, currum), vehére (currum), (a kde
není obtíží) ďucěre algd; (rychle a ná
silně) rapěre; v. pvléci“; někdy stává
složené: t. koho k sobě addďucčre algm
ad se; též attrahěre, ad se trahěre, du

nepříjemnosť

cěre algd; tudíž ——tažením působiti du
cěre žifosam, lineam); b) tp. a) t. koho
k sobě, za sebou = získati jej zn suas
partes trahěre, sibi concihare algm; též
ad se trahěre; (rychle a násilně) t. něco
k sobě rapěre (omnia); chyby táhnou za
sebou hříchy peccata ex vitits manant;
P) Z přiměti koho adďucčre, impellěre

alam ad algd faciendum n. ut ,faciat algd;
táhne mne k tomu chudoba necessitas co
git n. urget n. addďucitut id faciam; —
lákati ailicčre algm; slova hnou, přiklady
táhnou verba movenť, exempla trahkunt;
y) — vztahovati: t. něco nač, k čemu
referre algd ad rem alguam n. ad .algm,
na sebe algd in se dictum putare; řeč f.
jinam sermonem alio čransferre; t. se
pertiněre, spectare ad algd; ©) t. koho
zač vellěre alcui (barbam ete.); s) —
dloužiti producčěre (syllabam, sermonem);
ost. v. „protahovati“; 2) intr, = zvolna
se pohybovati, jíti migrare, commigrare
(ex urbe rus); conferre se algo; zvl. a)
= tiše pryč odejíti clam se subducěre;
tudíž: táhni po svých! apage te! amove
če hinc! b) o vojsku čer facčre, proficisci,
re, (rychle) contenděre; o vůdci: 8 voj
skem t. copias n. exercilum ducčre, edu
cěre (== vytáhbnouti), jinam t. úler con
vertěre; do pole t. ad bellum tre, profi
cisc?, (o vojínech též mělitiam capessčre),
do boje in aciem descenděre; podobná
úsloví jsou: arma capěre m. ferre (ad
versus algm); signa ferre; dále t. castra
mověre; zpátky t., o vůdci reducěre (exer
citum ex agris, coptas in castra), vůbec
receděre, se recipěre; t. mimo, okolo
praeterire, praetergredi algm locum; t. za
kým subsegui algm; t. na hranice obiré
Jfines, na stráž statione inire, do zimního
táboru in hiberna conceděre; c) o ptactvu
migrare, commigrare (in Africam); petěre
(čoca calidtora); podobně: mračna tá
bnou k západu nubes feruntur ad occi
dentem; 3) t. se, a) — jíti, vw.2. b) c);
b) t. se s čím portare algd, 8 kým aigm
secum trahěre, © něco cerlalim expelčre
algd, contenděre, rixari de re alga; ©)
— rozkládati se, exiendi, daleko latius
patěre; o krajinách vergěre ad...«, 8pec
čare....; paťěre; pohoří táhne se hlu
boko do země monles in interiores partesterraeporrigunlur,longe| introrsus
pertinent; d) t. se nač, a) — odvolávati
se nač, na koho provocare ad algm, ci
tare algm testem; rejicěre alom ad algd;
P) — avojiti sobě něco vindicare rem
sibi n. aď se; postulare algd; e) t. se
k čemu n. po č*m petěre, expetěre algd;
K vyšším věcem se t. majora concupi
scěre; f) ——dáti se táhnouti extendi
posse, exiendi; lentum esse; i) t. se, co
do času longius exlendi; durare, ma
něre; válka se táhla bellum ducebatur, v.
„protahovati se“

tahoun, jumentum.



taj — také. 38%

taj, v úsloví: pod tajem, pod tají — tajně,
v. „tajný.“

tajemník, scrida.
tajemnosť, v. „tajemství“
tajemný, v. „tajný“tajemství,arcanum, secretum,| oceullum

(obyč. v pl.); res arcana, oceulla; myste
rtum ; svěřené t. commissa; t. dělati z če
ho occultare n. obscure, occulte-ferre algd,
nedělati haud occultum haběre, prav se
ferre algd; to není věra t. haec res sane
non est recondita; to není vice t. res
nota est, in vulgus emanavit; t. prozra
diti oceulta n. mysleria aperire, enun
tiare.

tajeni, očcultatio ; často opíše se slovesem.
tajič, tajitel, oceultator; t. zlodějů receptor.tajiti,něcomn.čehocontiněre,| oceultare,tegěre,occultum| haběre,tacitumhaběre

alad, clam ferre (tajně nésti), (nepravdi
vým předstiránín ) dissimulare algd (odě
um, dolorem, aegriltudinem antmi); t. něco
před kým, ke komu, koho celare algm
algd n. de alga re; tají přede mnou, tají|
se přede mnou něco celor dz alga re; t.
v sobě dech spěrilum retiněre, animum
compriměre; t. se abděre, occullare 86;
delhlescěre, latěre; t. se s čím komu ce
lare algm algd n. de alga re; 8 pravdou
se £. — pravdu nemluviti, v. „pravda.“

tajmo, po tajmu, -— tajně, v. „tajný.“

bajnost, v. „tajemství“ ; v tajnosti, v. „tajně.“
tajný, a) pass. vůbec Z neznámý occultus,

abditus, tectus, — jen zapvěcencům zná
mý arcanus, — ukrytý clandestinus, =
zamjčený tacitus, Z temný odscurus, —
jiným nepřístupný secretus, 7—pokradmu
se dějící furčivus (iter); t. bohoslužba
mysteria (orum), t. bohoslužbě obcovati
mysteria facěre; t. bouření tumor animo
rum; £t.pokladnice státní sanctius atra
rium; jest mne n. mně tajno něco algd
me fugit, praeterit; b) -m kdo neví o
čemu někoho čeho tajna Činiti — tajiti
něco komu, v. toto; toho teba nechci
tajna činiti id n. de hac re te celare
nolo; c) = mlčelivý laciturnus; tacitus;
t. býti s čim, v. „tajiti něco“ ; adv. arca
no, secreto, oceculte n. im oceullo3 tecle;
sine arditris n. arbitris remotis (bez
svědků, odstraniv svědky); clam; furtim;
často předslovčem sud ke slovesu přilo
ženým, k čemuž též clam pro důraz ně
kdy se připojuje: t. odnésti supportare
(ex loco algo), t. odvěsti sudducěre, (ná
silně a rychle) surripěre; t. se vykrásti
se sudbducěre a p.

tajuplný, o věcech obseurus; occullus, ar
canus; O oBobách lectus; tectus et recon
dilua,

tak, adv. a) — tím spůsobem fa; sic; a t.
itague; také t, právě t. eaďdem raťione,
pari modo; item; a t. dále el cetera, et
guae sunt religua; t. řečený, v. „řečený“ ;
t. řka uť ita dicam; guasi; t. (na příklad)
ul, veluť, v. „příklad“ ; ne t. alter, (důr.)
secus, contra, o8t. v. „pjinak“; b) k na
značení stavu: něčeho t, nechati oměť
těre, miltěre, míssum facěre algd; zane
chati něco t. při tom tn meďdiorelingučre
algd ; ostane to t. manet hoc; zvl. — bez
toho sic guogue; c) 7—dejme tomu, že
by.... fac, faciamus 8 akk, a inf.; —
asi fortasse, kdyby t. přišel otec.... 8t
forte venerit pater.... d) potakací tla,
sic est, certe; res ita est, ila se habet;
e) — do toho stupně: «) ádeo; fB)tam,
když nésleduje věta sousledná (tak —
aby n. že n. až, v lat. uťn. gut s konj.)
n. přirovnání (v lat. guam); toto „řam“
stává obyč. před adj. n. adv.: t. brzo
tam cito, tam celeriter; t. dalsko €0, Uu8
gue e0, 7— až potud Aaclenus, eatenus,
(přivedl to t, daleko €0 rem adduxit, u
vědomostech čantum in Uiteris profecit);
t. dlouho čamdiu, t. dlouho až ťamdďiu
donec n. dum; t. malý tantus; zvl. t.
málo «) bez porovnání, přelož buď ad
jektivně čampauci n. substantivně an
tulum n. častěji (když pojem obmezovací
ze souvislosti snadao lze doplniti) tan
tum: tak málo lodí tantum navium; B)
při. porovnání non mugis, zrovna t. málo
jako non magis guam; t. mnoho a) co
adj. tam multus n. v pl. tam multi n.
tot; B) co subsi. fanfum (ft. mnoho peněz
tantum pecuniae); t. veliký tantus (n.
tam magnus), ještě jednou t. veliký al
tero tanto major; t. velice tam valde,
tam vehementer, tantum, před adj. n. adv.
pouze čam n. adeo, též před slovesem
často pouze adeo (t. velica roznítil srdce
vojínů adeo animos militum commovit);
stojí-li „tak“ u adj. v posit. bez věty
sousledné, n. nenásleduje-li skutečně aneb
aspoň v domyslu guam, klade se v lat.
superl.: 6. krásné město Korinth zpusto
šil urbzm pulcherrimam Corinthum vasta
vit; t. mocného krále překonalregem po
tentissimum devicit; f) v porovnání: jak
— tak ul, stcul, guemadmodum — a,
sic; Z 1 — 1 et — et; t. — jak lam —
guam; ne t. — jako (spíše) non lam —
guam, minus — guam; jeden t. — druhý
jinak alius aliřer; i) k naznačení času:
t. rok, t. měsíc — právě před rokem atd.,
v. „před.“

také, takéť, taktéž, adv. 1) vůbec eliam
(spojaje celé věty i jednotlivé pojmy, 56
silujíc a sdůrazňajíc druhý díl), guogue
(stojí za dotyčným slovem, s předcházejí

Z0*
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cím je pouze gpojujíc); Z ano i vel; 2)
zvl. a) idem (přidává k témuž podmětu
nový výrok): básníci bývali kdysi t.
hudci poetae guondam tidem musici erant;
b) (et) ipse (přidává týž výrok k novému
podmětu): Romulus byl t. augur Romu
lus et ipse augur fuit; také město Locri
k Punskýmpřešlo Locri urbs ef ipsa ad
Poenos desciverat; ©) u spojení 8 jinými
částicemi: «©)£t. ne negue (t. nejsi věci
té nevědom negué tu hoc ignoras); také
ani neguidem; P) t. tak aegue, pariter;
item (t. tak stár býti pari aelate esse,
t. tak smýšleti consentire), = týmž spů
sobem eadem rattone, part modo; t. tak
— jak aegue — ac si; perinde — ac;
non minus DN.non secu8 — ac m, atgue;
t. tak veliký aegue magnůs; ft. tak vo
liký — jako non minor — guam; t. to-|
Jik aegue multum, t. tolik -— jako tottdem
— guot; t. tak daleko part spatio; +) t.
tam tdidem, čllo tpso loco.

takměř, adv., v. „tóměř.“
takový, talis; ejusmodi (t. časy, t.lidé ejus

modi tempora, homines, to a takové haec
et ejusmodi generis); is (že ut n. gut);
— čak veliký, v. „tak“ e); k t. nešle
chetnosti (přiveden býti) ad eam nm.ad
lantam neguitiam, ad eum gradum negut
tiae (adduci, pervenire a p.).

takřka, v. „tak“ a).
takt, v hudbě numerus n. pl. numeri; modi;

podle t. aď numerum; numerose, moďu
late; t. dávati pu'su modďosregěre, nohou
pulsu pedis sonum vocis modulari; t. dr
žeti numeros servare, z t.vyjíti a numero
aberrare.

taktéž, adv. == také, také tak, v. „také,“
takto, adv. a) == tímto spůsobem oc modo,

ita; mluvil t., též hane orationem habdu?t,
in hanc sentaatiam locutus est; b) ale t.,
t. ale (kdyžPprotiva se uvádí) nunc vero,

jam vwero; ©) ——sice guidem; častěji
však zamění se věty a klade ss pak
guamguam, etsi, V. nšice“; d) při udání
času, V. „tak“ i),

taký, v. „takový.“
talíř, catillus, catinus; na t. klásti komu co

catinum alcs replěre re alga.
talov, ——krev zkažená pus; sanies; vůbec =

krev z těla vyteklá eruor.
tam, adv. a) 7= do toho místa €0, tm eum

locum 3;tiluc, iilo; istuc; věc až tam při
šla, že.... res e0 adďucla est, ut... .;
b) — na onom místě ol/e, byla-li právě
o tom místě řeč dt; v listech, když o
místě řeč jest, kde osoba, jíž píšeme, se
nachází, — tam u tebe, u vás osťic; t.
odtud jistinc; tu i tam passim; t. ten
tlle; úsloví: jest ten tam, v. „ten“

takměř — tečka.

tamější, -nější, -ní gu? allic (istie, bi) est
v. předch.; často též pouze pron. zile,

tamtěž, adv. ——na totéž místo eodem; —
na témž místě ibidem, eodem loco.

tamtudy, adv. dilae; od tamtud zllinc.
tančeni, saltatio; saltatus,
tančiti, saltare; přísl. podle něčí noty t.

ad nutum el arbitrium ales se totum fin
gěre.

tanečnice, saltatrig.
tanečník,saltator; dobrý t. sallandi peritis

simus,
tanouti, t. něčím mověre algd; zvl, abs.:

tane mi něco na mysii (n. na mysl), v
srdci, na srdci obversatur algd animo
meo; succurrit mih algd; subit animum
cogitatio,

tanutí, tp. £. mysli antmi motus; důr. pertur
balio, impetus animi; t. na mysl cogitatio
(repentina). '

tapart, pannus.
tápání, naufragium.
tápati, v čem — pohřížen býti, v. toto;

zvl. na moři t. naufragium fadčre; v.
„tonouti.“

taras, macéria.
tasiti, meč stringěre, destringěre gladium.
taška, ——křidla čegula.
taškář, homo sceleratus; scelus,
taškářství, ffagilium, scelus.
táti, liguefieri, iiguesočre; sníh taje nives

lguescunt n. solvuntur; frigus n. hiems
solvitur; led taje glacies solvitur, dila
bitur.

taviti, ltguefacěre, (igne) solvěre, flare algd.
tázati (se), koho nač, oč, po čem, o čem

guaerčre algd ex n. ab algo, rogare n.
interrogare algm algd; důr. sciscitari algd
ab algo, percontari algd ex algo n. algm
de alga re, o radu consulěre algm; t. se
po Kom, o kom guaerčre algm.

tažení, v. „tah“; t, válečné expeditio; bel
lum; t. ptáků aves in alia loca transvo
lantes.

tažný, a) v. „táhlý“; b) — kdo tábne ji
nam, pryč: t. pták avis migrans n. ad
venaj často se opíše: jestřábi jsou t.
ptáci grues appetente hieme calidiora loca
petentes marta transmitlunt; c) — něco
táhnoucí: t. kůň a p. jumentum.

téci, a) pův., vůbec Jučre; zvolna labi,
rychle ferri, názorněji defilučre,decurrěre,
delabi, devolvi; zvl. o Krvi, slzách ma
nare, o vosku a p. Wgueseěre, liguefieri;
t. skrze město urbem tnterffučre, fiuěre
per urbem; mimo t. praeterftučre, prae
ftučre (urbem); tekoucí voda vivum flu
men, vždy t. perrenis (agua, unda); b)
tp. t. na sebe concurrěre inter se n. cum
algo; tekou na sebe concurrilur,

tečka, punclum,



teď — temný.

teď, adv. nune; hoc tempora; = v nyněj
ších časích Ais' temporibus, hodie; o mi
nulém již ději ——tenkráte, v onu dobu
tum, tune; t. teprv nunc demum; právě t.
nunc guum magxime,nunc ipsum; hoc ipso
tempore.

tedy, 1) co enj. a) k naznačení přechodu
myšlenek, výsledku a p., a) vůbec jam;
atgue, ac; igitur, též aulem; když tedy
guod si; f) důr., příčinu udávajíc ta
gue, tnde; guamobrem; proinde; y) v
otázce tandem, guaeso; G) při pobídce
age! agite! b) v závětí period se nepře
kládá, jen s důrazem stává v period.
podmiňovacích tum; 2) co adv., v. te
bda.“

tehda, -áž, -y, adv. tum; důr. lunc; €0 n.
illo ltempore; někdy zájmenem člle: byl t.
po šesté konsulem sextum illum consula
tum gessit; Kotta pravil, ža to t. bylo ná
Bili Cotta dixiť, vim futsse illam.

tehdejší, gut (guae, guod) tum erat; allius
temporis n, aelalis; čast) pouze alle (t.
poměry olla tempora), a zvl. u subst. od
sloves odvozených čum: při mém t. od
chodu discessu tum meo,

těhotný, gravidus,
těkání, concursatio, trepidatio.
těkati, currěre, discurrěre, concursare, voli

tare; tp. — těkavým býti vagari, voli
tare, (Z nestálým) sibi non constare; my
šlenkami do dálky t. cogitationes in lon
gingua praemittěre.

těkavosť, — těkání, v. toto; = nestálosť in
constanita; levitas (antmi).

těkavý, vagus, volubilis (fortuna) ne
stálý inconstans; levis (homo); t. mysl, v.
„těkavost“ ; adv. leviter.

tekutina, liguor; humor.
tekutý, liguiďus,
tele, vitulus,
telecí, viťulinus,
tělesnosť, a) -— tělesná jakosť, opiš větou,

pa př.: t. duše popírati negare animi
guasi corpus esse n. animum corpus ha
běre; b) — tělesná žádost libido, volup
las corporis.

tělesný, a) ——tělo mající a tudíž v smysly
padající corporeus; též gut cerni potest,
gut tn sensus cadiť, sensibus percipitur;
b) — co k tělu náleží, gen. corporis n.
naturae; t. bolest dolor corports; t. sila
vires corporis; t. povahá corporis consti
tutio; t. trest castigatio, animadversio;
verbera; t. teplo calor vitalis; t. potřeby
res ad vivendum n. ad vitam degendam
necessariaej usus vilae necessarit; £. stráž
custodés corporis; eatellites; milites, guos
suae custodiae causa algs haběré consue
vit, za časů císařů římských (milites)
praetoriani; b) Z na smyslech založený,

-————
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gen. corporis; t. žádost, rozkoš ibido, vo
luptas corporis; libidines el voluptates (ve
nereae); ©)o osobách, tělesnosť milující cor
ports voluptatibus deditus; Mbidinosus; v.
„smyslný“ ; adv. a) corpore; t. trpěti corpore
laborare; t. zdráv býti corpore bene va
léěre; b) v. „smyslně.“

těleso, v. „tělo“; zvl. t. nebeské astrum; pl.
coelestia, res cočlestes.

teliti se, vitulum parěre.
tělnatěti, corpus facěre.
tělnatosť, corpus amplum; obesitas,
tělnatý, corpore amplo; — tlastý pinguis,

obesus,
telný, felus, praegnans.
tělo, a) vůbec každá věc hmotná res; b)

zv). — t. živočišné corpus; ——trup frun
cus; tudíž a) úsloví: míti Česť v těle fa
mae suae consulěre; 8 t. i duší se oddati
čemu ťotum et mente et anímo in algd in
sistěre, komu alcui corpus antmamague ad
dicěre; B) ——tělesnosť, v. toto; g) mrtvé
t., t. b z duše corpus morluum n. mortuti,
skoro opovržlivě cadaver; d) bráti t. =
tloustnouti corpus facěre,

tělocvik, * ars gymnica; exercitationes cor
poris, ars corpora exercendi,

tělocvičný, gymmcus.
témě, a) -z přední díl hlavy % sinotpuť;

pars prior capitis; b) = vrcholek hlavy
vertex; tp. t. hory vertex n. culmen, ca
cumen n. summum jugum monlis; též sum
mus mona,

téměř, adv. —- skoro prope, paene; pro
pemodum, fere; tantum non; Cicero t.
ještě (jako) chlapec C. admoďum puer;
avšak „t.“ co zblížené udání čísla adď nm.
circiler.

temno, v. „temný.“
temnobarevný, fuscus, pullus,
temnohlasý, fusce n. rauce sonans.
temnohnědý, fuscus.
temnomodrý, violaceu8s; purpureus,
temnosť, -ota, obscuritas; Z tmacaligo;tp.obscuritas| t.hlasu

tusa, Jfusca.
temnozelený, perviridis.
temnožlutý, ravus.
temný, a) 2 bezavětlý obscurus; (důr.) če

nebricosus ; ost. v. „tmavý“; b) o barvě
fuscus, pullus; c) tp. 7— mejasný a)o
řeči odscurus, impeditua; věc jest ještě t.
res nondum explicata n. ad liguidum
perďucta est; t. pojem si činiti aďum
bratas concipěreintelligentias anima mente
gue; B) o zvuku a p. fuscus, raucus;
o hlasu též pressus; adv. a) obscure; ©)
obscure, perplexe; t. znějící a p. fusce,
rauce atd., o moři a p. murmurans; to
zní £. sonus raucus exil,

tenebrae,
vox 0
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—é——»ten, ta, to, tento (na něco přítomného
ukazujíc) hic, 7Z onen (známý, zname
nitý) alle, iste, -— takový, o minulosti %s;
ten, který is, gui n. pouze gui, to, co
ea, guae; o jednotlivých formách s před
ložkami (na to, z toho, po tom a p.) v.
ty které předložky; zvl. 1) u vypočítá
vání: ten — ten, ten — onen hic —
ille, alter — alter; ten neb onen ali
guis; unus aut alter; ti — ti ali —
alii, alii — pars, pars — ali; ten —
tomu n. toho alter — alteri n. alterum,
o více osobách alius — alit n. alum;
ten to, ten ono altus aliud, alů alia;
ten tam, ten onam altus alio; to ono va
ria (na př. četl jsem legi); to — to —
brzy — brzy, v. toto; 2) ten, ta, £,
když pro větší důraz na předmět před
cházející ukazuje, nepřekládá se: lou
boví, to vítr zdržuje rysťus venlos fran
git et fint; obličej tvůj, tea tě pronáší
crimen vultu prodis; možná-li však naše
„ten“ opsati větou vysvětlující, i v lat.
se tsk děje: praví, že rozkácený člověk
ten (7 on jakož byl r.) odpověděl ajunt
hominem, uť erat furiosus, respondisse;
3) úsloví: již jest ten tam, = zemřsl
mortuus est, $— jest ztracen periit —
utekl aufugit, o čase: abiiť, effluwit; 4)
nadbytkem smlávánáš gen. slova toho,
zvl. u supcrl.: dítky těch nejvznešeněj
ších žádati nobilissimacujusgue liberos po
scěre; těch nejznamenitějšíich příkladů
následovati optimum oguodgue exemplum
segui; 5) neutram pto,“ a) — ty věci ea
pl., ta věc ea res n. pouze res; vyžaduje
to veliké práce res est multi laboris; jak
to? gutď ita? co jest to? oguid hoc ra
est? guid hoc sibi vult? b) u přistávky
buď se opouští (Julius, syn to Aeneášův
J., Aeneae jfilius) u. větou vetažnou 80
vyjadřuje: lehkého ducha jest, povrhovati
pravou slávou, požitkem to pravé ctnosti
nejčestnějším levis est antmi, veram glo
riam, gut est fructus verae virtutis hone
alisstmus, repuďdiare; ©) opouští se «) u
zájmena tázacího: co jest to trpěti? gutd
esť pati?ž vím, co jest to bouře mořská
scio guid sil procella? (P) před zájmenem
vztažným: tento muž to byl, jenž stát
upokojil ts vir ctvilatem paccavit; z) ve
rčevích nsosobných, jako: jde to dotaha
laboratur vehementer a p.; d) jest tomu
20 let, co,.,.. adbhine viginti annos (na
př. mortuus est; jest tomu již 5 let, co
se měs:o obléhbá urbs jam sexlum annum
oppugnatur; e) naše „to“ co podmět v
lat. shoduje se se subst. výrokovým: to
jest můj otec htc esť meus pater; to jest
pravé přátelství ea est vera amicitia; to
a jsou náhledy o duši Aae sunt fere de

tén — teprv.

animis senteniiae; jinak v odpovědi: otěc
jest to pater est; já jsem to ego; někdy
však stává sic: to jest již tak jeho spů
sob sic est tngenium ejus; to jest tak
spůsob lidí sic esť vita hominum; f) a to,
a) — a sice et guidem, důr. atgue id ipsum:
a t> proti vůli koasulů aťgu2 id ipsum
consulidus dnvitis; ost. v. „a“ e); B)
před vypočitáváním přeloží se buď zá
jmenem hic n. se opouští: jsou 4 roční
doby, a to: jaro, léto.... guačuorsunt
anni tempora: ver, aestas ete.; .h) tím,
«) k naznačení prosifedku 60; €a re, úts
rebus; tim Žž3ae0 guoď mn. gerund. n.
part.: tím že psal scribendo, seribens;
P) čím — tím guo — e0, guanto — tan
lo; ch) rčení: toť se ví nempe; b) v
úsloví. v těoh okelnostech, v té míře,
s tou výminkou č/a.

tenčiti, extenuare, v. „ztenčiti.“
teneto, obyč. pl. tenata plaga (obyč. v pl.);

7Z síť vůbec rete; tp. v. „osidlo.“
tenkonohý, gracilibus cruribus.
tenkost, lenuitas; gracilitas ; rozdil v.u ad).

„tenký.“
tenkrát, adv., v. „tehda.“
tenký, a) — ne tlustý tenuis; — štíhlý gra

ciiůs, = útlý a jemný Úener; b) — ne
hustý rarus; c) tp. subťilis, acutus; t.
hlas vor exilis, sluch auree teretes; adv.
a) tenmler, b) rare, c) subtiliter, acute;
tence n. po teaka živ býti čenuisstmo
culiu vivěre.

tento, hic, někdy zvl. o minulosti úlle, a
zvl. pohrdavě čste; po spojkách (když a
p) na počítku periody n. u přechodu
k nové myšleuce =- t. pak gut; na t. mí
sto Ruc; ost. V. „tea.“

tentýž, v. „týž.“
tepati, Jferire, perculěre algd re alga; ost.

v. „bíti“; abs. žíly tepou arteriae moven
tur; venae micant,

teplice, čhermae.
tepliti, calefacěre; t. Be calescčre, incale

scěre.
teplo, adj., v. „teplý“ ; co subst. calor, (důr.)

fervor, asstus; v t. držeti fověre algm,
algd; tp. za tepla z rychle festinanler;
— hbitě acriter.

teplý, calidus; (důr.) fervidus; t. býti ca
lěrej; jest teplo calst ačr; v t. vodě se
koapati calida lavari.

tepna, arčeria; vena.
tepot, t. žil pulsus venarum.
teprv, adv. a) o čase demum, denigue; nyní

t. nunc demum, pak t. tum demum; (tum
denigue; tu t. opravdu um vero; b) —
pouze, u čísel non ampliius (jest t. 20
let stár non amplius viginli annos natus
est); c) k důraznému vytknutí vyššího
stupně, podivení a p. vero; a což t. bá

„=



terč — těžký.

snictví dramatické! sed guid de poesi sce
nica dicam!

terč, a) v. „pštít“; b) — cil k střílení * or
bis ad feriendum propositus; tp. míti ko
bo za t. vtipů luďibrio haběre algm; 0
bral si koho za t. svému dorývání delegit
algm in guem inveheretur.

tesák, v. „nůž“ n. „zub.“
tesař, faber tignartus.
tesařství, opera fabrtilis,
tesati, a) v. „sekati“; b) ——dříví osekávati

a takdělati něco fabricari algd; dolare
(matertam); podobně: kámen t. lapidem
caeděre.

teskliti, ang? (animo), z čeho (de) re alga;
angium esse; důr. desiderio tabescěre; t.
po čem destderare algd; desiderio alcs
rei angi n. čeneri; tenet me desidertum
ales rečí tesklím po tobě viděre te cu
p?o.

tesklivosf, angor (animi); anxietas, sollici
tudo.

tesklivý, anďius; (mírněji) sollicitus; t. býti
nad čím, z čeho, po kom, v, „teskliti“ ;
„adv. anglie; t. očekávati něco angi ex
speclalione ret ales, cum angore algd ex
Speclare.

tešskniti, v. „teskliti.“
tesknosť, v. „tesklivosť,“
teskný, v. „tesklivý“; jest mi teskno angor

animo, timor animum meum incessit, po
kom ďesidero algm, algd.

tesla, ascia.
těsnati, coartare algd.
těsnosť, -ota, angusliae,
těsnina, v. „úžina.“
těsný, angustus; (bez přihany) artus; zvl.

těsno angustum; — rozpaky angustiae;
artum; přijiti, dostati se do t., v t. inangustias© adďuci,věnireinangustum;
do t. vebnati koho n angustias pellěre
n. compellěre algm, nepřitele urgěre, pre
měre hostem; v t. býti tn angustiis n. in
angusto esse, haerére; adv. anguste; arte;
šat t. přiléhající
stricta; t. sestaveni conferli.

test, v. „tchán.“
těsto, massa farinae subacta.
těšitel, consolator.
těšiti koho a) — útěchy dodávali conso

lari, consolačione n. solaho levare, fir
mare algm; b) t. koho čím, nač = na
ději komu dělati nač juběreulgm sperare
algd, spem facčre alcui alcs ret; promit
těre alcut algd; c) t. koho == baviti de
lectare algm, — příjemným býti jucun
dum esse (tvůj list mne velice těší per
jucundae sunt mihi literae tuae); těši mne
co, též gaudeo, delector, laetor re alga,
to id, dluď, že.... gaudeo8akk, a inf.;
těší mne něco velice magnam laelitiam

vestis apře haerens;

391

voluptatemgue capio ex alga re; ost. v.
též „radovati se“; 2) £t. se, a) — svůj
zármutek t. se consolari, čím re alga;
tím se těším hoc est miht solatio; těším
se tím, že.... hoc solalio uťor, guod
ete.; b) t. senadějí, že ... spžrare, spem
haběre s akk. a inf.; sporare videor, též
magna spes me tenet....; c) t. se Čemu,
z čeho, čím — radosť míti z čeho, těší
mne něco, v. shora b); avšak d) t. sa
z čeho == míti něco uťi alga re, esse
s abl.; t. se z dobrého zdraví prospera
valetudine n. valeltudtnis prosperitate uli;
inlegra esse valeludine; ©) t. se nač, buď
gaudia ales rei praecipěre (Z již napřed
se radovati), n. se rozvede věton: těším
se na tvůj příchod -— těším se, že při
jdeš a p.

teta, — sestra otce amilá, ——sestra matky
malertera, ——vůbec příbuzná agnata,
cognata,

teteleti se, v. „třásti se.“
těti, zolus.
tětiva, nervus.
text, oratio n. verba scriptoris; t. z písem

svatých loct de literis divinis deprompti,
těž, adv., v. „také.“
těž, s těží, v. „tiže.“
těžiště, asi momentum.
těžiti, t. něco ——vzdělávati ocolěre (agrum,

metalla); t. čím n. z čebo lucrum n.
guaestum facčre, commodum n. fructum,
utilitatem capěre ex re alga; algd in su
am tutilitatem convertěre; avšak: t. penězi
— lich-iti pecuntas fenerari; jinak: t.
peněz, t. peníze pecuntam cogěre (ex re
alga), recipěre pecuniam.

těžko, v. „těžký.“
těžkomyslnosť, (perpetua guaedem antmi)

tristitiaj animus trislis maestusgue; an
gores.

těžkomyslný, tristitia (guadam perpetua) et
moerore affectus; melancholicus; obecněji
tristis, maeslus; adv. antmo lristi, mat
sto.

těžkosť, a) pův. gravilas; ponďus; b) — ne
rychlosť čarditas; 8 t, invitus, animo in
vito; ©)IZ nesnadnost dfficultas; nego
tum; — bolesť dolor; morbus; labor,
molestia; Z nouze činopia; těžkosti ně
komu přičiniti dafficultatem ajfferre, ne
golium facessěre aleui; v t. přijiti komu
molestiam alcu?afferre, čím alga re, pros
bami fatigare algm precibus; bojím se
tobě v t. přijíti vereor, ne čibigravis sim;
d) = úzkosť, bída res angustae, afflictae;
angustiae, difficultates; res adversae; t.
mysli n. na mysli, v. „těžkomyslnosť,“

těžký, těžek, 1) pův. gravis (armatura, onu?,
ponďus); magní ponderis; velmi t. gra
visstmus, praegravis; jak £t. guanli pon
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deris, tak t. tanti ponderis; pět liber t.
guingue librarum pondus habens, guingue
pondoj t. půda solum pingue; podobně:
t. jízda, pěchota egutles, pedites gravis
armaturae; tudiž — nejapný, nerychlý
tardus, lentus; t. lodě naves immobdiles;
2) tp. a) — nesnadný, pracný, namáhavý
dafficilis; močestus, arduus (opus); labo
riosus; tmpedilus (navigatio); operosus
(labor, ars, opus); durus (iniltum); t. věc
res multi laboris; t. místo (v knize) locus
ad explhcandum difficilis n. pouze locus
difficilis ; t, dech spiritus angustior, míti
áegre sptíritum ducěre, t. chůze ingressus
tardior; t. práce (7 nádennická) opus
servile, (-— ožftížná) negotium grave et
odtosum, (=—namáhavá) opera et labor;
labor; b) — veliký gravis, magnus, pert
culosus ; t. trest gravis poena; t. boj
pugna alrox, gravis; t. léta gravia n.
saeva tempora, (7—drahota) annona gra
vis; £. rána vulnus grave n. mortiferum ;
t. nemoc morbus gravis n. periculosus;
c) v úsloví: srdce komu t. činiti sollici
tum facčre algm; 8 t. srdcem něco činiti
magno cum dolore (invilisstmum) facčre
algd; d) býti komu těžek molestiam alcui
ojfferre n. exhiběre, v. též v „těžkost“ při
jiti; t. býti nad čím čniguo animo ferre
algd; e) přichází mi něco t., za t. grave
mihi est algd, grave duco s násl. inf;
těžko jest dijficile n. nom factle est, ar
duum n. magnum est (s inf.); t. jest říci
difficiledictu est; bylo t. jej přemluviti
vix, aegre et persuasum est; jest mi těž
ko, ——těsno, smutno angor animo, =
omdlévám nauseo; podobně úsloví adv.:
z těžka, s těžkem aegre, vix; z t. 83 od
hodlati k čemu algd aegre n. invitum
facčěre; gravar? (ku psaní lileras dare);
často slovesem věderi (z t. přijde is non
venturus videtur) n. celou větou non ve
rendum est, ne (ut)... n. vereor uť ete,
(z t. ujde vereor ut evadat, z t. zemře
non est periculum, ne morlem obitůrus
sit); v. též „sotva“ ; adv. 1) čarde; 2)
dafficulter, gráviter (aegrotare stonati);
— obtížně moleste; u těžka, v. shora
2) e).

thema, v. „předmět, látka,“
thoorie, -etický, v. „skumnosť -ný“; t. a

praxe scčentia et vila.
tchán, s0cer.
tchyně, socrus.
tigr, agris,
tigří, gen. čigridis n. adj. tigrinus; tp. du

rus. et fereus (animus).
ticho, adj. v. „tichý“; co subst. — tichost

silenlium, v. násl,
tichosť, a) pův. stlentium; t. moře tranguti.

litas maria; malacia; v t. stlentio n. per

a
———

thema — tisknouti.

silentium, těž — mlčky adj. čacitus n.
adv. tacite; — tajně clam; b) tp. = do
brá mysl tranguillitas nimi; t. povahy
mansuetudo morum; lenitas; v t.modeste;
v t. žíti n otio et pace vtvěre,——v úkrytu
in obscuro vitam agěre.

tichošlap, tp. homo tectus, occultus.
tichý, a) -— bez (velikého) hnutí zmmolus;

gwelus; tranguillus (mare), placidus (som
nus, flumen); b) — bez zvuku tacičus,
silens (noe); za t. noci stleníio nýchs;
z t. n. t, býti čacěre, silére, — neproněsti
něco lacitum haběre, oceultare algd, před
kým 8 čím celare algm algd; v Římě jest
o tom t. Romae siletur n. silentium est
de ea re; ticho! čace n. gužesce! favěte
lénguis ! z ticha, po t., v. adv.; ©) o citu
a vášních sedatus; tranguillus; placidus
(somnus, mors); t. člověk homo taciturnus,
mansuelus, homo sedati (aeguabilis) antmi;
t. chování čranguillitas, modestiaj leni
tás; t. býti anímo esse tranguillo, t. život
vita tranguilla; adv. a) guiete, tranguillej
b) silentio, cum silentio, tacitej t. sedětiloco© suosenonmověre,gutesoěre;L,
ležeti immotumjacěre; t. žíti guleto ani
mo vivěre, v. „tichost.“

tinterky, -nosf, ineptiae; nugae.
tinterný, ineplus, puerilis; adv. tneple.
tíseň, angustiae; arlum; v t. býti in angu

stiis esse, haerére; v t. uvěsti 10 angu
stias adducěčre, přijíti in angustum V6
nire; jest s tim veliká t. laboračur vehe
menter. . .

tisíc, mille, po t. mila; pět t. gutngué mil
li; tp. na tisíce innumerabiles.

tisící, mallestmus,
tisícerý, mille generum; tp. varius.
tisíckrát, mallies; tp. -= přečasto sexcenlies,
tisicletí, mille annorum spalum, .
tisk, a) pův. pressus; b) t. kniby: dáti ně

co do't. *algd typis scribendum curaré;
v t. n. tiskem vyjíti * typis exscriplum
vulgari. |

tiskárna, * ofřioina typographica,tiskař, * lypograpňhus. . .
tisknouti, ns pův. preměre, (dolů, k zemi)

depriměre algd; ruku komu t. manum
ales amplecti, (prosebně) prensare; k sobě
koho 4. artius algm amplecti; b) tp. t.
koho, na koho dotírati urgěre, pre
měre (hostes a p.); — utlačovati, tlačiti
vexare, preměre algm; všecky bídy mne
tisknou summis angustiis premorj W 9UTM
mas angustias adductu8 sum; c) t. knihy
* typis exseriběre m. desoriběre librum ;
v. „tisk“ b); 2) t. so kam znvadír% ir
rumpěre in locum algm, do koutu 5 an
gulum se compingěre, na království se t.
regnům appetěre; v před 86 £, prorumpěre,
tp. se praeferre alcut.

——a)



tísniti — tlupa.

tisniti, V+„tižiti.“
tišina, v. „tichost“; ft. na moři malacia;

tranguillitas maris.
tišiti, a) pův. a) co do hnaotí črangutllare

(mare); fB)co do blasu facěre ut ťaceat
algs; b) tp. == pokojiti sedare (sedělio
nem, tumullum, iram); 2) t. se conlice
sečre, o větru a p.conguiescěre; o bolesti
a p. minut, levari.

titi, caeděre, percutěre, ferire algm.,
titul, v. „název“ ; „nápis.“
tiž, -e, a) vůbec ——tažení k zemi ponďus

el gravilas; gravitas; nutus el pondus rei.
ales; b) váha pondus; náklad
onus; z tiží pět liber guingue librarum
pondus habens, guingue pondo; c) tp. —
nesnadnost difficultas; labor, negotium;
s tíží, s těží aegre, non sine negotio;
důr. aegerrime, non sine magno labore;
z těžka ——sotva, v. toto.

tížiti, urgěre, preměre, vexare algm; tíži
mne něco premor, vexor re alga, velice
ex re alga magnam animo molestiam ca
pio0; algd me urit, mordet; dluhy mne
tíží aere aleno premor.

tkadlctví, textrinum,
tkadlec, tegtor.
tkanice, vita; redimiculum.
tkáti, texěre (algd).
tklivosť, 7—popudl:vosť čngentum irrilabile;

= citlivost animus mollior.
tklivý, a) z— koho lze snadno pohnouti

gu: facile commovetur; mollis; tener; b)
— důtklivý aď animos hominum moven
dos n. animis movendis aplus; 7—útrp
nost vzbozující ad misericordiam moven
dam compositus; t. pobled aspeclus mise
rabilis; m jemný, lícbotivý mollis, blan
dus; t. slovy mollissimis verbis; adv. ad
animos permovendos apte; blande; mise
rabiliter.

tknouti, týkati, v. „bodnouti“; t. se koho,
čeho ťangěre, attingěre, conlingěre algm,
algd; pečetí není tknato signum integrum
est; pole spolu týkající se confinesfundi ;
zv. tkne se, týká se koho, čeho pertinet,
attinet, spectat ad algm n. algd; attingit
algm n. algd; to se teba týká tua res
agilur, res ad te spectat; co ss mne týče
guod ad me altinet; eguidem; de me, per
me; týká se to mnobých ea res ad plu
res pertinet; co se týče smrti de morte;
to se mne netýče hoc non aď me afttinet,
id mea nihil refert; id a me alienum
est; jádro návrbů týká se čeho summa
propositorum consistit in re alga, co se
toho týče, že.... guoď 8 ind.; osf. v.
„ohledem“ a Voj. Ruk. $ 81, b).

tkvěti, v čem, na čem Aaerěre in re alga,
fivum n. infizum esse in re alga; tkví
něco v srdci tnfizum haerel algd animo;

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník,
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inhaerescit algd in mente, v paměti me
moriae infixgum est algd.

tlačenice, turba (conferta); do t. přijíti in
mediam turbam inciděre.

tlačiti, v. „tisknouti.“
tlach, nugae.
tlachal, homo garrulus; nugator.
t'achati, garrire; blaterare.
tlachavost, garrulitas, loguacitas.
tlachavý, garrulus; loguar.
tlak, a) t. k zemi čmpeťus, vis; t. povětří

*pressus ačris; t. působiti preměre; b) v.
„tlačenice“ ; c) tp. v. „nátlak.“

tlama, rtctus (též 8 přídavkem oris); t. roz
dirati rictum diďucěre,

tlampa, homo garrulua.
tlampati, v. „tlachati.“
tlapa, pes.
tlaskati, (ústy) labržs crepare, (prsty) dtgilis

conořepare.
tleni, = hnití putror; ——tajně hoření, opiš

slovesem glisečre,
tleskání, plausus.
tleskati, rukama plauděre (komu aleu?).

tlíti, a) ——schnouti (o člověku) (abescěre;
b) — práchnivěti putrescěre; situm du
cčre; c) ——doutnati gliscěre.

tlouci, na něco, do čeho ferire, perculěre
algd alga re; ná dveře t. pulsare oslium;
t. kcho verberare algm, jako otroka ser
vilibus verberibus ajřicěre algm; hlava o
zeď t. diliděre n. impingěre caput parieti;
zvl. a) ——roztloukati pinsere algd; B)
srdce tluče cor palpilat; tp. srdce mu
tlouklo antmo commotus erat; y) hubou t.
blaterare; 2) t. se, a) s kým digladiart,
rigari cum algo; b) t. se kde vagari.

tloustnouti, corpus (sib?) facére, o zvířatech
pingucscěre.

tloušť, -ka, a) protiva tenkosti cřassitudo ;
z tlouští třech palců čres digitos crassus
D.trium digitorum crassitudine; b) == tuč.
nost pinguitudo; obesitas corporis.

tlučení percussio, (mírněji) pulsatio; — bití
verberatio, verbera; ost. opiš slovesem.

tlučhuba, rabula.
tlukot, v. „tlučení“; zvl. t. srdce palpičatio

cordis.
tlumiti něco, a) m mírniti atlenuare, fran

gěre (sonum); b) — potlačovati seďare,
compriměre, repriměre (tumultum), miligare,
lenire (iram a p.), restinguěre (ardorem
cupiditatum).

tlumočení, inlerprečatio,
tlumočiti, interpretari (algd).
tlumočník, znterpres.
tlumok, pera.
tlupa, vůbec multitudo, turba, catervaj t.

vojska manus; zvl. t. pěchoty manipulus;
t. jezdců lurma eguitum.

25**



394 tlustý — toulati.

tlustý, a) — netenký crassus; tři palce t.,

v. „tloušť“; t. jako požio unum digitumcrassus; o tom t, knihy sepsányjsou de ea
re plen sunt libri; b) — nehubený ventrio
sus ; crassus; — tučný pinguis; obesus;
mitidus; c) =— brubý crassus; t. kůže
callum ; podobně: t. hlas vox gravis; adv.
crasse.

tma, tenebrae; (důr.) caligo; obscurilas; těž
noc; za tmy, když již t. byla obscura
jam luce, tenebris obortis; až do tmy in
multam noctem,

tmavý, a) pův. obscurus, (důr.) caliginosus;
tenebrosus (domus, locus); caecus; až do
t. noci aď n. in multam noctem; za t.
noci multa nocte; b) — nesvětlý, o bar
vách fuscus, pullus.

tmavobarvý, atd. v. „temnobarvý.“
tmiti, obscurare, oceaecare algd; tmí se če

nebrae obortunlůr; (u večer) aďdvespera
seit.

tobolka, crumena; marsuptum.
točení, versalio; častěji opíše se slovesem

násl.
točiti, a) = působiti, aby teklo, t. víno vi

num eximěre de dolio; b) ——obraceti lor
guěre, circumagěre algd, (kolem in or
bem); versare (rotam, o vodě); conver
těre, circumveriěre (navem in dextram par
čem, oculos in algm); 2) t. sese torguěre;
častěji čorgueri, circumagi, versari, volvi;
se convertěre; 7—vinouti se curvari; ze
mě se točí okolo své osy terra se circum
axem convert et torguet; tp. hlava se
mi točí vertigine laboro,

točna, axis, cardo; polus.
toga, loga.
tok, vůbec ——tečení fluxio; zvl. a) t. řeky,

vody flumen ; cursus n. lapsus Jflumint8;
řeka sobě jinady t. béře fuvius in alum
cursum dejlectitur; B) Z rameno řeky
brachium.

tolik, buď a) lam multi, toť co adj. (tot n.
tam multi homines; tot n. tam multae be
stiae; rovněž t. čotidem; přísl. kolik
hlav, t. smyslů guot homines, tot senten
tiae); neb b) čantum co subst. (t. peněz
tantum pecuniae, rovněž £t. tamtumdem
pecuniae; t. práce lantum laboris); ještě
jednou t. alterum tantum; o f. více tanto
plus; v. Voj. „Rukověť“ $ 24.; jen t. —
jen toto hoc tančum: řekl mně jen t. hoc
tantum miht dixit; t. jsem chtěl říci Aaec
habui, guae dicerem.

tolikátý, čótua.
tolikéž, a) = rovněž tolik, v, „tolik“; b)—

také, tak, taktéž, v. tato.
tolikrát, čoties.
toliko, adv. v. „jer.“
ton, v. „zvuk.“
tononti, — topiti se aguts hauriri, submergi;

ftuctibus odbrui; t. na moři naufragium
facěre, tonoucí naufragus; podobně: ve
krvi t. sanguine perfusum esse; tp. t. V
slzách conjficilacrimis, v slasti — velmi
blaženým býti, v. toto.

topiti, a) — hříti calefacčre algd; b)— po
hřížiti mergěre ; c) — vodou pokryti effundi,
redundare super ripas; inundare terram;
2) £. se, v. „tononti.“

topol, populus.
topolový, populeus; t. les populelum; £

stromořadí ambulatio populis utringue
septa.

topůrko, manubrium,
torba, pera.
totach, v. „samostřil.“
totěž, v. „týž.“ ©
totiž, adv. a) k vysvětlení jediného pojmu

a) u přistávky se vůbec nepřekládá: dva
hrdinové, Hannibal t. a Scipio duo viri
fortissim?, Hannibal et Scipio; a tak dvě
věci jej podněcovaly, prázdeň t. a 88
mota itague duae res eum acubeant, otiům
et solitudo; jenom když smysl větný toho
dopouští, vkládá se pro větší důrazuslo
veso dico, inguam, intelligi volo; dřívější
řečníci, t. Krassus a Antonius superiores
oratores, Crassum dico eťAntontum ; neboť
ostatní celá řada, my t., pojídáme ptactvo
nam cetera turba, nos inguam, coenamus
aves;tyto náruživosti, zármutek t, a strach
hae animi perturbationes, aegriludinem
dico et metum; P) ponětí obmegzenější a
ponětí obecnější slučvjí se často spoj
kami eť, -gue: nemoc, it. mor morbus
pestilentiague; zdánlivými jezdci, £. pa
cbolky fallaci eguttum specie agasonibus
gue; b) uvádí-li naše „t.“ celou větu, a
je-li tato a) pouze vysvětlující, nepře
kládá se slovo to, je-li však P) spolu
odůvodňující, klade se enim, nam, ele
nm, namgue: věcí dobrých a zlých tři
druhy jsou : mohou t. buď v duších, buď
v tělích, buď vně býti rerum bonarum et
malarum Úria sunt genera: nam aut in
animta, au in corporibus auť exira esse
possuně.

totožnosť, opiš adj. větou; v. násl,
totožný, a) ——týž idem; b) Z souznačný,

v. toto.
touha, desidertum; t. miti, v. „toužiti“; jat

býti touhou po čem čncendi desiderio
alcs reč; moje jediná t. k tomu se nese
id unice contendo ac laboro; zmocňuje 56
mne £. po čem capit me desiderium ales
rei; vzbuditi t. (po čem) u koho facěre
alcui desiderium; ost. v. „toužení.“

toul, pharetra.
toulati se (kde), vagari; (o větším počtu o

sobě sem tam chodících, zvl. vojínů) pa
lari, (o zabloudivším) errare.



toulavosť — tré.

toulavosí, error.
toulavý, vagus n. vagans, (0 větším počtu)

palati.
toužebnosť, v. „toaha.“
toužebný, a) o osobách — toužící desiderii

plenus, desiderio flagrans; vůbec aviďdus
rei ales; b) o věcech ffebilis, miserabilis
(vox); vůbec vehemens, ardens (destde
rium); t. naříkání lamentatio; t. prosbu
vzkládati na koho orare algm multis et
supplicibus verbis; adv. a) cum desiderio ;
b) ardenter, vehementer, avide (exspectare,
petěre a p.).

toužení, a) po čem desiderium rei ales; t.
po cti, v. „ctižádost“ ; b) t, na něco, v.
„toužiti nač“, též guerela.

toužiti, a) po čem desiderare algd, deside
rio rei alcs tenéri; desiderium rei alcs

me tenet, (důr.) desiderio fiagrare; t. podomovu dómum redire cupěre; — bažiti
cupěre, appetěre, expetěre algd (na př.
certamen) ; b) t. nač, nad čím, čeho ac
cusare (iniguitalem); gueri, congueri, důr,
lamentari algd n. de re alga n, větou
guod n. akk. a inf, komu apud algm,
t. komu své bídy n. svých bíd aďversam
fortunam congueri cum algo; t. na koho,
proti komu accusare algm.

továrna, ojfficina; fadrica; tkadlcovská ter
trinum,

továrník, fadricator n. opifex (obě však jen
s patřičným genit.); obeeněji: gui operts
mercede conductis opus facit,

tovaryš, a) — pomocník mistra socius ope
ris. v pl. operáe; b) — společník vůbec
soctuš; sodalis, (opovržlivě) minister n.
administer; Z průvodce comes,

tovaryšení, s kým consueludo; usus.
tovaryšiti, a) t. koho s kým adjungěre n.

socium adděre algm alcui; b) t. s kým
uti algo n. consuetudine úlcs; est milu
consuetudo cum algo; 2) t. se ke komu
socium n. comitem se adjungěre alcui; 80
cielatem facěre cum algo.

tovaryška, socta.
tovaryšství, a) vůbec spojení a spolek 80

cietas; v t. se dáti, v. „tovaryšiti“; b)
— obcování přátelské sodalitas; (pokud
jsme mu přivykli) consuetudo, (-—zachá
zení s kým, pokud toho upotřebujaš)
usus; (z spolužití s kým) convictus; dů
věrné t, familiaritas; t. ve válce commi
litium, ve stanu contubernium; 7 prová
sení comitatus; t. míti s kým, v. „tova
ryšiti“, „obcovati.“

tovaryšstvo, a) v. „tovaryšství“;
ryšové, v. toto.

tož, v. „tedy.“
tragedie, v. „smatnohra,“
tragický, a) pův. tragicus (poeta) ; £. herec

tragoedus; b) tp. = smutný Junestus,

b) = fova
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atrox, luciuosus; čristis (ewitus); adv. a)
tragice; b) atrociter, funesler.

trám, trabs, (menší) tignum; spojení trámů
contignatio; z t. sestaviti contignare.

trampota, == starostlivé trápení aerumna,
molestia, labor; cura; sollicitudo ; — ob
tižnost negolium molestissimum; = vrtoch
ineptiae.

trápení, a) bolesti působení veralio;
crucialus; K mému t. ad me cruciandum ;
zvl. — mučení lormentum; obé též tp.j
býti t. pro koho cruciare, enecare algm;
b) bolesť působená čím, zvl, na duši cřu
ciatus, dolor vehementisstmus; tormenta ;
t. míti, v. „trápiti se.“

trapič, vexalor.
tráhiti, koho «) tělesně cruciare, excruciare,

(mírněji) verare algm; ocruciatu nD.sup
plhiciis afficčre algm; P) duševně dolorem
ajferre aleui; to mne t. hoc me pungiť n,
mordet, id doleo n. aegre fero; 2) t. se
maerore confici n. in maerore jacére, těž
pouze confici; torgueri (dies noctesgue);
mírněji maerére, dolére; vexari, tentari
(morbo a p.); netrap se tím matte hoc;
velice se t. magno dolore ajfici.

traplivosť, acerbilas; molesthia.
traplivý, acerbissitmus; gravissimus,

stissimus.
trať, tractus,
tratiti, a) při obchodu, v. „prodělati, ztra

titi“; b) t. tělo corpus amittěre.
tráva, gramen, herba; do t. se položiti re

cumběre n. se ubjicěre in herba; z trávy
gramineus.

trávení, t. jídel v žaludku concoctio.
trávení, jedem, veneficium; tam povstává

zákeřnictví, t. htne stcae, hinc venena na
scunlur.

travič, (kdo otravuje) veneficus,
travička, venejica.
travičství, v. „trávení“ b).
travina, v. „tráva.“
tráviti, a) -— zažívati concogučre (cibum);

podobně z- zpotřebovati, ničiti consu
měre, conficěre, absuměre algd; b) tp. trá
viti život, čas, věk, n. pouze: tráviti (—
žíti), consuměre, exigěre, agěre, traducěre
(tempus, vitam), v čem, zvl. zbytečně a
škodlivě čerčre, contferčre tempus in re
olga; ostatní dny života svého t. 8 kým
religuam vitam cum algo exigěre,

tráviti, jedem veneno necare n, absuměre
algm.

trávnatý, herbosus; herbidus,
trávník, locus gramineus n. horbidus; —

louka partum, campus ; — pažit cespes.
trčeti, v. „strměti.“
tré, čres, tria; tré koní tres egui, tré říší

tria imperia; na tré rozdělili čnpartes tres
dividěre algd; toto tré haec tria.

88

—m—

mole



396 trefiti —

trefiti, a) abs, -— vyplniti se, v. toto; b) t.
na koho, nač v. „na —, dopadnouti ko
ho“; c) t. v co percutěre algd; scopum
ferire (kam mířil, udeřiti); v. „uhodiéi“ ;
netrefiti non ferire (o středci), deerrare
(o střele); tp. v hod t. komu z zavdě
čiti se, v. toto; d) t. koho ferire, percu
těre algm; 2) t. se, a) — státi se, v.
toto; tr-filo se mi tam tebdáž býti
byl jsem tam náhodou, v. „náhoda“ ; b)
t. se 8 kým, v. „sejíti se“; c) t. se komu
= hoditi se, v. toto

tréřadní, loď o t. veslách navis iriremis.
trest, poenu; t. peněžitý mulla, damnum;

hrdelní t., t. na hrdle, t. smrti poena ca
pilis (n. mortis, vitae); supplicium (ulti
mum n capitale); 7 důtka anrmadver
sio; t. tělesný castrgalio; trestu hoden
poená n. supplicio dignus; nowius; sons;
noxiae reus; t. hoden býti poenam n.
culpam commisisse; trestem na koho do
kročiti, trestem koho stihati, v. „trestati“ ;
trestem zapovědíti něco poenam consti
tučre ret alcut, trestem na hrdle re? alcui
mortem proponěre; morte proposttá alad
velare; jest něco t. zapovězeno poena
ret alcuž propostta est; pod trestem poe
ná propositaá; bez t. impunitus; poend
vacuus; co adv. zmpune; t. smrti pod
stoupiti supplicio affici, supplicum m. ca
pilis poenam subirej t. nésti poenam dare,
solvěre, persolvěre, zač rei ales; též poe
nam subtre, lučre.

tresť, třest, v. „třtina.“
trest, succus; tp. IZ jádro capuťf n. summa

ret; t. vojska robur egxercitus.
trestanec, nozius; * homo ad opus publicum

damnatus.
trestání, v. „trest.“
trestatel, vindex; ultor.
trestati, koho puntre, poená afficčre aigm;

animadvertěre in algm; poenam ab algo
suměre; poenas capěre de algo, pelěre n.
expetěre; repetěre ab algo; t. čin nějaký
vindicare, animadvertěre scelus; poenas
repetěre ete. ob malefictum; netrestati ko
ho, též zmpunitum dimittěre algm, non
animadvertěre in algm; t. koho na peně
zích pecuma multare algm, na hrdle sup
plicio afficěre algm, supplicium de algo
suměre, morte n. capite multare algm,
vypovězením exsilto ajfficěre algm; věze
ním in vincula conjicčěrealgm; velmi pří
sně £. koho gravisstmum supplicium de
algo suměre, gravisstmá poend algm affi
cěre; trestán býli poenas dare (od koho
alcu?), poenam solvěre, persolvěre, lučre,
penděre (proč rei ales; poenam ret ales
ferre); plecli; v šŠiršim smyslu: £t.koho
(slovy) z čeho kárati koho reprehen

—í7]

trnouti.

děre algm ob algd n. de, in re alga; ob
jicěre n. exprobare alcui algd.

trostník v. „trestanec“ ©
trestuhodný, v. „trest.“
tret, -a, -ka, zvl. pl. nugae; res leviores.
trh, — trhnutí, opiš slov. „trhnouti“; —

dira rima.
trh, a) — kupování a prodávání merca

tura; negotiatio, negolum; emptio; trhem
koupiti eměre algd; zvl. = veřejné pro
dávání a kupování mercatus, (týhodně 86
dějící) nundinae; výroční t. meroatus;
na t. seděti s čím venděre algd; b) —
tržiště forum.

trhání, a) pův. opiš slovesem; b) t. v ži
voté lormina; ——dna dolores artuum,

trhati, v. „trhnonti.“
trhlosť, tp. menlis error.
trhlý, a) ——roztržený rimosus; b) tp. ==

bláznivý menle caplus.
trhnouti, trbati, a) t. čím, kým črahčre; vel

lere, vellicare algd; rukou t. * manum
raptim relrahěre; b) — rváti, scinděre,
discinděre (též vestem); tp trhá mne v
životě tormimbus crucior; ©) trhati 7—
násilně odnímati rapěre: vlasy sobě
s hlavy t. capillum sibi evellčre; šaty
s koho t. vestes alcui dertpěre; t. ovoce
a p. carpěre, legěrě (poma, herbas); d)
trhaouti na koho znvaděre, tmpetum fa
cěre ia algm; t. do města 4 p., v. „vtrh
nout:“; £. sebou cohorrescěre; caput (pe
dem a p.) celeriler retrahčěre; resilire, re
cellěre; 2) t. se, ©) oč, (o zboží) dirt
pěre algd, contenděra de re alga; o koho
certatim expetěre; b) intr., t. se, (0 ša
tech a p.) setndi, (o provazu, niti a p.)
rampi; — pakKatise rimas agěre.

tribun, čribunus.
tribunál, Judicium, tribunal,
tribunat, tribunatus.
tribut, v. „daň.“
triumf, driumphus; t. slaviti nad Etrurskými

triumphare n. triumphum agěre ex Etru
ria, de Tuscis ; žádati za t. nad kým po
stulare triumphum de algo.

trknouti, trkati, cornibus ferire n. petěre
alam.

trmácení, labor.
trmáceti, fatigare, labore vexare algm; t. se

laboribus se exercěre n. fatigare.
trn, spina; tp. býti komu t. v očích mole

slum n. čnvisum esse aleui; přísl.: tu t.
vězí hinc illae lacrimae.

trní, vepres; dumus; senlis
obyč. v pl.); dumeta (pl.).

trnitý, spinosus.
trnka, prunum silvestre.
trnouti, (strachem n. zimou) horrěre; — třá

sti se contremiscčre,(mírněji) treměre; srdce
mi trne, tp. acerbissimo dolore erucior.

(všechny tři



trnový — trudný.

trnový, spineus; tp. asper, laboriosua.
troch, -a, -u, paululum, exiguum (čeho rei

alce, na př. frumenti, pecuniae) ; — velmi
málo parum; o čase paulisper, paulu
lum; ani t. ne tantillum guidem, ne mi
nimumguidem; ani t. odpočinutí nemíti
nullam partem guietis capěre; jindy subst.
zdrobň.: mých £t. peněz numul: nostri;
té t. slávy, již mám glorisla nostra, u.
jiným obratem, na př.: pro t. toho užitku
propter lucri nescio guid; moje t. učeno
sti guidguid esť in me hlerarum; t. chu
ravěti leviter aegrotare; t, ohnutý leviter
inflexus; t. si oddechnouti paulum respi
rare; často u sloves i u adj. předslov
cem sub: t. hořký subamarus, t. kudr
natý subecriepus, t. soslaben subdebilita
luss t. prázdný, marnivý subinanis; t.
nenáviděti subinviděre (alcut), £. nenávi
děn subinvisus; t. rozhorlen subiratus,
atd.; u adj. a adv. mimo to i kompar.:
t. lehkomyslný Zevior, t. tlachavý logua
cčor; u komp.: trochu, o trochu (menší,
větší) paulo (minor, major); v. též „po
někad.“

trojbarevný, čr?plice colore.
trojcestí, trivium,
trojče, trigeminus,
trojhran, čriangulum.
trojsranný, Úriangulus,
trojí, tres, v. „tré“ ; ——trojnásobný čriplev.
trojitý, triplex.
trojnásobný, triplex.
trojpán, čriumvir; £. na vykázání pozemkův

iriumvir agro dando.
trojspřežný, t. vůz currus tribus eguis junc

tus.
trojstranný, triguetrus,
trojuhelník, /riangulum.
trojzub, tridens; fuscina.
trojzubý, tricuspěs.
tropiti, v. „stropiti“, „strojitt“ a p.
troska, — kusy rozbicé lodi navis frggta;

religuiae navis fractae.
troskotati, v. „stroskotati.“
trošinka, troška a p., v. „troch.“
trouba, čuba; (zahnutá, polní) lituus.
troubiti, čuba caněre; t. k útoku čuba ďare

signum proelii commiltendi, na ústup ré
ceptui caněre,

troud,fomes,2
troufati, v. „mniti“,

„dověřovati si.“
trousiti, apargěre,
trpaslík, pumilio.
trpělivost,patientia ; čolerantia; t. míti e kým

jerre algm n. mores alcs; t. mně dochází
patientiam rumpo u. abrumpo; ztratiti t.
non diutius pati algd.

trpělivý, a) akt. — kdo umítrpěti patiéns;
tolerans; t. býti při čem paťi, aeguo

„doufati“; t. si, v.
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antmo ferre alad; b) pa8s. V. „snesi
telný“; adv. paťienter; toleranter; aeguo
antimo (ferre algd, snášeti něco).

trpěti, a) — něco odporného n. bolestného
snášeti pati, ferre (na př. dolores; in
Juriam a p.); tolerare algd; (dlouho a
ustavičně) perpeti, perferre algd; — tý
rán býti verari, s dodatkem misere velmi
(též o krajině, nepřítelem sužované);
hlad t. fame luborare n. premi, důr. con
ici; £t.nedostatek v čem carére re alga;
t. nač, od čeho (0 nemocech) aegrum 6836
(ex) alga re, laborars ex alga re; affici
re alga; rád t. něco algd ferre facile,
non moleste, facile sustiněre; tudiž a) o
nemocném: mnoho £. magnos dolores
pati, magnis doloribus cruciari; A) ne
vinni trpí za vinné ?nnocentes pro nocen
tibus poenas pendunt; y) t. za něco lučre
(peccatum); expiare scelussupplicio; lučre
poenas peccati; b) Z něším stíhán býti
(bez pojmu bolesti) accipěre (škodu, ztrátu
detrimentum, damnum; cladem); trest t.
poenam solvěre, dare; jeho dobré jméno
tím trpí famae ejus ea re detrahitur; on
tím mocho trpí multum ex ea re incom
moďi percipit; vojsko ničím netrpělo -=
bylo zachováno egercitus integer mansit;
c) t. komu co alcui algd ignoscěre; —
dáti si líbiti pat? algd (fiere); Který
žádného ani malovaného ani vytvořeného
obrazu svého netrpěl gut negue pictam
negue ficcam ullam imaginem suam pas
sus est esse; to nižádným spůsobem t,
nebudu 0n feram, non paliar, non sinam
(všechny tři spojeny); to mám t.? egone
hoc feram?

trpitel, 8 cuč injuria inferlur, gut injurtam
ab algo accepit.

trpkosť, acerbitas.
trpký, acerbus, amarus; tp. asper, acerbus +;

molestus; adv. ucerbe; tp. aspsre, acerbe.
trpný, I—trpěti mohoucí patiens (na zimu

frigorie).
trubač, tubicen.
trubec, /ucus.
trubka, luba; cornu, buccina.
trud, a) — namáhání labor (molestissimus);

b) — zármutek maeror; aegritudoj tri
stilia.

truditi, koho a) unaviti fattgare algm,
t. se faligari; b) — zarmucovati dolore
afficčre algm; t, se dolore affici (ob algd),
dolěre, maerčre (algd).

trudnosť, v. „trud,“
trudnomyslnosť, v. „těžkomyslnosť“ atd,
trudný, a) ——unavený (prací) faťigalus;

(neštěstím, trápením a p.) fessua; b) —
těžký laboriosus, operosus; molestisstmus;
maser; gravis (bellum); t. jest res eat
multít laboris; c) — truchlivý dristis, důr.
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luctuosus (dies), durus (tempora); £. mysl
v. „trud“ b); o osobách maestus, Úristis;|
adv. b) laborioše, operose; misere; ©)mae
ste, tristi animo.

truhla, v. „skříně,“
truhlář, faber lignartus,
truchlení, Čuctus; v. „smutek,“
truchliti, a) vůbec 7- kormoutiti se mae

rěre (re alga), in maerore esse; b) —
smutek jeviti lugěre, tn luctu et sgualore
esse, po kom algm n. mortem ales lu
gěre.

truchlivosť,maestilia; tristilta.
truchlivý, 4) o osobách maestus, maerens,

tristis; t. býti, v. „truohliti“; b) o vě
cech čristis, důr. luctuosus, acerbus (mor,
dies), durus (tempora); adv. a) maeste,
maesto animo; b) luciuose.

truchlohra, tragoedia; c© druh básnictví po
ema tragicum.

truchlozpěv, cantus lugubris; nenia.
trůj, v. „troji.“
trůn, solium, sedes regia; tp. — panování

regnum, imperium; nástupce trůnu gui 2n
regno succeděre debeť; successor regni;
boj o trůn certamen regni; na t. seděti
regnare, regiam potestatem teněre; vatou
piti na t. regnum oceupare, imperium cá
pessčre, rerum poťiři, po někom suces
děre alcui; na t. dosaditi koho regnum
ad algm deferre, opět algm in regnum
restitučre; 8 t. svrci koho regno algm pel
lčre n. expellěre, spoliare; regnum alcut
eripěre; t. se zmceniti regno poliri; t.
nabízeti komu facčre alcut regnandi po
testatem.

trup, truncus; corpus; ——zbytek, v. toto,
trupel, massa; (kulatý) globus; 7—hrouda

gleba.
trus, atercus, co hnojivo fimus,
trvací, trvalý, -anlivý, zz co dlouho trvati

může Jfirmus; stabilis; duralurus, mansu
rus; 7—co dlouho trvá diuturnus; stabi
las, firmus; vždy t. perpetuus; perennis;
adv. firmiler n. firme; consťunter; — bez
přestání perpetuo, continenter; důr. sem
per.

trvalost, -anlivosť, -z pevnost firmitas; stá
losť perennitas, perpetuitas; diulurnitas;
v. „stálosť.“

trvalý, -anlivý, 7 pevný firmus, ——stálý,
v. toto n. „trvací.“

trvati, a) ——pořád n, trvalým býti maněre,
integrum maněre; durare; florěre ac vi
gěre; trvající v. „trvaci“; netrvati dlouho
non diu maněre; b) ——nějaký čas býti
teněre, (děšť trval celou moocčmber pór
totam noctem tenuit; požár trval dva dni
incendium per duos dies tenuit); v síle
své £t.vigěre; obyč. však jiným úslovím:
válka dvě leta trvala bellum fuit per bi

truhla — tření.

ennmum,dlouho dtuturnum; bude to ještě
dlouho t.? longumne erit? bitka trvala
po celých pět hodin per guingue horasn.horisguinguecÓntinenter| pugnatum
est; století t. untus seculi finibus conti
meri; moc desítipánů netrvala více dvou
let decemviralis potestas non ultra bien
nium valut; nic netrvá povždy nihil sem
per in statu suo manet; nihil semper flo
ret; sláva má bude vždy t. mea semper
viveť gloria; netrvalo to dlouho a mír
byl uzavřen haud dla multo posť pax
facta est; trvalo to dlouho, než to na
hledli hoc diu eos fefelhťt n. sero aďmo
dum tintellexerunt; c) — býti, žíti esse,
vivěre; v porobě t. in servitute esse; na
modlitbách t. precari ad deum; zvl. t.
v čem permaněre, peřsevérare, persistěre,
perstare in alga rě (na př. in consilio,
in incepto a p.); tudíž abs. „trvám“ —
míním, doufám, v. tato; k označení
skromného mínění dubito an, nescio an,
incertum est an s konj.; v. „tušiti.“

trysk, ve rčení: tryskem jeti eguo citato n.
admisso (citalis eguis) vehi, currěre, proti
komu n algm aceurěre; kůň v trysku
eguus tncitatus.

trýzeň, cruciatus, tormenta; dolor vehemen-=
Čisstmus,

trýzněni, vexalio; contumelia; injuria; pro
t. vyslanců propter injuriam legatorum.

trýzniti koho, a) v. „trápiti“; b) — bíti
Jiagris (loris) caeděre algm; mulcare algm ;
vůbec aspere tractare.

tržiště, forum; ——místo n. město obchodní
zvl. s přístavem emportum.

tržiti, a) v. „smlouvati“; b) t. peníze pe
cumam cogěre (ex re alga), recipěre pecunam.

třapec, fimbriae.
třas, tremor, horror.
třásti něčím, guatěre, (důr.) concutěre, guas

sare algd; agitare, jactare algd; t. se
treměre, (důr.) contremisečre, (strachem,
zimou a p.) horrěre; (úzkostným chva
tem) trepidare; země se třese terra mo
vel; tp. t. se před čím extimescčre, con.
tremiscčre algd; před kým horréěre algm.

třeba, a) v úsloví: t. jest čeho, a p, V.
„potřeba“ a „potřebí“; b) třeba, třebas,
co spojka ©) ——byť i, bez slovesa, k je
dnomu slovu slušíc vel, adeo, etiam; t.
bezděky eltam invitus; t. důrazněji, než...
vehementius etiam, guam eto.; fB)— bu-.
diž per me licet; nihil impedio, non re
pugnabo; v odpovědi esto; ano t. deset
(na př. můžeš vzíti) per me vel decem
licet; y) vě větě připouštěcí guamguam;
guamvis, lcet; O) — snad, může býti že,
možná že, v. tato,

tření, tritus.



třenice — tuhý.

třenice, tp. — různice, v. toto.
třepati, strepěre; t. čím, v. „třásti“; tp. t.

hubou garrire; t. se v. násl.
třepetati (ge), palpilare; treměre v. „třásti

se“; o paprscích a p. micare.
třeseni, čremor, horror; země tt.

čerrae.
třesk, třeskot, fragor; strepilus (armorum

ubraní); crepitus.
třešně, cerassus (strom i ovoce),
třeštěnec, homo mente caplus,
třeštiti, koho snfatuare algm, hlavu t£.per

turbure mentem; abs. -— blázniti 2nsa
nire; animi non compolem esse,

třeštivost, mens alienata.
třeštivý, mente caplus n. alienalus.
třetí, tertius; po t. lertium; za t. čertto,

též zvl. v tříčlenných větách posť, dein
de, tum, postremo, ve čtyrčlenných vý

| čtech deinde, tum.
třetidenní, tertianus.
třetina, terlia para.
tři, tres, tria; u subst. v pl. a ——t, naje

dnou n. po třech črini; t. sta (trecenli,
po t. stech črecení); t. leta, t. dni črien
nium, triduum; na t. díly rozdělený čri
partibus.

třibarevný, čraplice colore.
tříbiti, něco purgare, expurgare ulgd; obilí

t. eribare; tp. — roslišovati secerněre, se
ligěre; lepšiti emendare; rozum tt.
acučre mentem n. ingentum.

třída, =—oddělení ordo, genus; classis.
třidcátník, čricenarius; (homo) triginta annog

nalus,
třidcátý, tricesimus.
třidcet, triginta; po t. triceni.
třideetiletý, triginta annorum (na př. bellum) ;

o stáří člověka též triginfa annos natus.
třidcetkrát, dricies,
třídenní, trium dierum n. tridut.
tříditi něco, desoriběre (homines) tn ordines.
tříhlavý, friceps.
tříhran, atd. v. „trojhran.“
třikrát, čer; t. tolik čriplum; t. víc troplo

plus.
tříletý, — tři leta stár tres annos natus n.

trium. annorum ; — tři leta trvající trium
annorum,

třiliberní, črilibris; trium librarum.
tříměsíčný, trimestris; trium menstum,
třináct, dredecim n. decem et tres;

deni terni.
třináctiletý, — třináct let stár tredecim an

nos natus; tredecim annorum; — třináct
let trvající tredectm annorum.

třináctkrát, tredecies, ň
třináctý, teriius decimus n. decimus el ter

tiu.
třinohý, tripea.
tříinožka, tripus.

motus

po £.
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třirohý, čriangulus; iricuspis.
třístranný, čriguelrua.
tříti, a) pův. čerěre; rm rozelříti conterěre;

— škrabati /ricare; b) tp. a) nouzi, bídu
ť. in inopia esse, egestale premi, též fame
laborare; P) t. koho, nač, v. ptlačiti,“
„nastupovati“; 2) t. se kam čnvaděre, ir
rumpěre, ručre in locum algm; do úřadu,
v úřad se t. aď honores obrepěre, ke ko
mu čn famiharitatem ales se insinuare,

tříúhelný, čriangulus,
třiveslový, čriremis.
třpyt, fulgor, splendor.
třpytěti se, fulgére, splenděre; micare,
třtina, arundo.
tu, adv. 1) k označení místa a) blízkého,

hic; hoc loco; tu jsem (hic) adsum n. ecce
mel; tu jest ta věc en cauša! tu jest ta
kniha ecce lhdbrum; tu býti adesse; tu
státi adstare; tu zůstati maněre; někdy
se opouští: tu máš (tuto vyložil jsem)
spůsob Epikurovy blaženosti habes for
mam Bpicuri vitae beatae; b) vzdáleněj
šiho bi; úllic; tu kde %d?udi; c) tui
tam passím; tu a tam se okazovali rarč
apparebant; d) tu ten hic; tu ten muž
hic vir; e) v této věci Rac in're; 2)
k označení času lum; též obi; těž větami
guo facto, gua re cognita a p.; tu — tu
nunc — nunc, tum ——tum, modo — mo

|

do; alias — alhas; zvl. pro důraz: tu
konečně, tu teprv. tum demum.

éčka, v. „oklika,“
tučněti, pinguescčre.tučnosť,pinguttudo;t.těla© obesitascor

poris.tučný,pinguis;© opimus,obesus;| nitidus;
tp. — výnosný lautus, opimus.

tudiž, 1) adv. =- pročež inde; ex ea re;
2) konj. souslednosti zčague i ergo (obyč.
na počátku věty); igitur (obyč, za jedním
n. více slov); ideo, propterea; zapříčinou
těsnějšího spojení věty guare, guamob
rem, guae guum tla sint; guo factum est,
ul etč,

tudy, adv. a) o místu — sde hc; hoc locoj
— tou cestou ez, hc; per eum locum;
někdy zájimenem v abl. n. předložkou
per: ta řeka není hluboká, kůň t. projde
Jfluvius non allus est, eguus per eum
transire potest; někdy předslovcem črans:
při mém t. cestování pravil mi rana
eunti mila dixit; b) tp. Z tim spůsobem
eo, ea re, ús rebus; hoc modo, hac ra
čione; ©) — tudiž, pročež, v. tato.

tuhost, a) lenčitia; b) rigor (v. násl.)
tuhý, a) ——houževný lentus; tenaxw;: tp; t.

život lenta vivacttas; b) Z neohebný 7%
gidus, t. býti rigěre; —| pevný firmus;
tp. t. zima hiems aspera, acris, atrox;
frigus acerbum; t. boj pugna alrox, gra
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vis ; t. spaní somnus arlus, gravis; t. vě
zení aspera cuslodia; adv. tuze a) —
z tuha, pevně solide, arte; firme; t. Be
děti na koni haerčre eguo; t. svázati vin
cire, devincire algd; jde to z taba labo
ratur vehementer; b) 7= velmi, v. toto.

tuhnonti, obrigescčre,
tuk, — sádlo n. lůj adeps; t. v kosti me

dulla.
fukati, v. „klepati.“
tulák, +planus; homo vagus,
tůlec, pharetra.
tuleň, phoca; vilulus marinus,
tuliti se, ke komu zneinuare se in jratiam

ales,
tůna, dolium.
tunel, v. „průkop.“
tunika, lunica.
tupeni, maledicito,
tupič, žomo maledicus,
tupiti, a) — tupé Činiti (řezáním a p.) Ae

betare (hastam), retunděre (gladios); b)
— haněti maleďicčre alcui, maleďdicta con
gerčre in algm; (důr ) contumeliis vexare
algm; tupící slova maledicla.

tupivý, maledicua,
tupnouti, Aebesečre.
tupohlavý, v. „tupý“ b).
tupost, a) pův. opiš adj.; b) tp. ingentum

hebes; ingenit tarditas.
tupý, a) pův. Aebes (telum); odtusua; b) tp.

o rozumu hebes, obtusus, relusus (tnge
nium, homo); o smyslech hebes, tardus.

tur, uruas.
turban, čiara.
tušení, do budoucnosti praesagilio; divina

čio (t. míti, v. „tušiti“); — domnění con
jectura, susptoio,

tušiti, něco praesagire, praesentfire algd,
též divinare futura; nic dobrého netušiti
tristia guaedamanimopraesagire; zvl.a)t.
komu == Strachovati se o koho melučre,
teměrealcut n. de algo; P) t. něco = domý
šleti se, smýšleti opinari; suspicari; tudíž :
tušim (u větu vložené) — zdá mi se u!
opinor n. pouze opinor, nisi fullor; ut
mea fert opinio; probabilhter, sine dubio;
tuším, že asi = snad haud scio an; du
bilo an; incertum est an; někdy poahý
konj. (kdybys prosil, t. že bys obdržel si
roges, accipias).

tutlati, něco oceultare, tegěre aladď,
tuto, adv. v. „tu.“
tuze, adv. v. „tuhý.“
tuzemec, indigenňa.
tuzemský, tnďigena; domesticus; palrtus.
tužba, v. „touha.“
tužiti, a) pův. = tuhé činiti firmare; b)

tp. t. koho (čn labore palientiague corpo
Fis) exercére algm; corroborare, firmare,
confirmare algm n. animum alcs; filosofie

tuhnouti —. tvůrstvo.
tuží nás proti všem dorážkám osudu půhi
losophia nos armat conira omnes fortunae
tmpetus; 2) t. se, a) o věcech graviorem
n. vehementiorem fieri; b) o osobách čor
pus suum firmare, confirmare, corrobo
rare; se durare (labore prací); corpus
exercére; k vytknutí snahy : duriliae sedare ;
labori ac duritiae studěre; t. se na koho,
proti komu, nač, v. „strojiti se“; dobře se
t. čím suslentart (spe a p.).

tvar, a) — spůsoba věci forma, figura, spe
cies; dáti čemu t. formam imponěre ret
aleu, příhodného apte formare algd; b)

co utvořeno imago.
tvárnosť, tvářnost, a) v. „tvar“; b) Z tvá

ření se vultus, (celým tělem) habitus, ge
stus; ——obraz imago; zvl. ——tvář, vw.
toto; bráti na se t. formam induěre;
t. čeho n. něčí míti z—podoben býti, v
toto.

tvárný, z zdánlivý, v. toto.
tvář, a) — tvar, v. toto; b) — obličej, vů

bec Jfacies, = tahy obličeje lineamenla
oris, zvl, „t.“ pokud vnitřní hnutí mysli
okazuje, a sice ohledem úst 08, ohledem
očí vullus, též os et vultus; němá t., v.
„němý“ ; tváři v t. coram, patřiti komu
dntueri tn alca os 6j oculos, algm contra
intueri, praesentem n. prope intueri algm;

m—

coram aspicěre algm; před tváří zn con
spectu alcs, coram algo; člověk protřelé
t. homo tmpudens ; — c) jedno líce gena.

tváření (se), v. „tvárnost“; zvl, t. se liché,
nepravdivé stmulatio, dissimulatio, rozdil
v. v násl.

tvářiti se, se gerčre s adv. n. pro (divoce
violenter, litě pro insano); zvl. t. se ja
koby...., I—Činitise...., A Sice,a) t. 86
něčím býti n. néco míti, co nemáme a
čím nejsme simulare algd n. 8 akk. a
inf., též s guast a konj.: ebudým se t.
se pauperem simulare; učeným simulare
doctvinam n. 8e doclum esse, se doctům
videri velle, nemocným stmulare valetudi
nem n. se aegrotare, zuřivým stmularé 36
furěre, | jd“ za
rmouceným specienk;
Jferre; b) t. se něčím nebýti a něčeho
nemíti, co jsme v skutku a co máme
dissimulare algd n. 8 akk. a inf, též
8 guasi a konj.; tváří se nevida n. jako
by neviděl dissimulat se tila viděre, ne
věda n. jakoby nevěděl dissimulat se
scire, tvářím se, jakobych je neviděla
jich zde nebylo dissimulo, hos guasi non
videam negue adesse htc.

tvor, res (creala); animal n. antmans; —
člověk, též homo; není horšího t. nad ně
ho nihil 60 turpius est.

tvorce, -čí, v. „tvůrce, -čí,“
| tvorstvo, universttas rerum; Z svět mundďás,



tvořitel — U.

tvořitel, v. „stvořitel,“
tvořiti, něco fingěre, formare algd, též ver

ba; == činiti facčre, efficěre; rozmluva
třetího .dme tvořiti bude tuto třetí knihn
čertius diés disputationis hoc tertium vo
lumen efficiet; jízda tvořila pravý roh
dextrum cořnu egues tenebat; ost. V. „u
tvořiti, stvořiti.“

tvrdící, ajffirmans, ajena.
tvrditi, něco, a) pův durare algd; b) tp. a)

— jistiti, za pravdu udávati ajffirmare;
(když někdo odporuje) contenděre; též
vůbec dicčěrealgd n. akk.sinf.; P. tvrdí,
že všechno pochází P, vulť omnia tnter
*re; Stoikové tvrdí, že ctnosť jediné do
bro jest Stoicis virťus solum bonum vide
Čur; tvrdí, že nemůže... megaf,se pos
86...3 tvrdí se dicitur, ajffirmatur 8 akk.
a inf; 9) — jistějším učiniti firmare,
confirmare, affirmare, ralum facěre algd
-v(čestimonio,jurejurando, argumenlis a p.).

tvrdnouti, durescěre.,
tvrdohlavec, homo pertinax; v. „tvrdošijný.“
tvrdohlavost, -vý, v. „tvrdošíjnosf, -ný.“
tvrdosť. duritia; tp. durilia; animus durus.
tvrdošíjnost, perlinacia; obdstinatio, animus

obstinatus.
tvrdošíjný, pertinax, obstinatus; Z vzdoro

vitý contumax; adv. pertinaciter; animo
obslinato.

tvrdý, a) pův. ďurus; velmi t. praedurus;
trochu t. durtusculus; b) tp. durus; £.
spaní somnus artus, gravis; podobně
necitlivý: asper, ferreus, durus (homo,
animus); t. slova aspera (saevia, trislia)

-verba ; adv. tp. ďure; t.spáti arte et gra
viter dovmire; t. nakládati s kým gravi
ler consulěre in algm, aspere algm trac
are.

tvrz, arg; locus munifus; praesidium.
tvrzeni, -— mínění, výrok dictum; sententia,

oralio; t. něčí vyvrátiti refellčre verba
ales n. guae guis dimit, ajffirmavit.

tvůj, tuus; zvl. tvoje, t. j. jmění tuum; t.
lidé čui; ten t, iste. :

tvůrce, stvořitel, v. toto; zvl. tp. (guast)
„parens, na př. phtlosophiae, facundiae
Latinarumgue litterarum, filosofie, řečni
ctví a latinity; též auctor, v. „původce.“

tvůrčí, t. duch sollertia, t. síla ejfectio; na
tura efficiendi; příroda, zdá se, že zde t.
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sílu svoji zkusila tn hoc natura, guid ef
Rcére possil, videtur experta.

ty, tu; důr. — ty sám ute.
tyč, pertica, dlouhá longurtus; t. u kopí

hastile.
týden, seplém dies; co rozhodná doba sedmi

denní, na př. v nemoci hebdomas; ka
ždého téhodne, týdně oclavo guogue die;
transactis octonis diebus ; vždy ob t. sep
lenis diebus totidem tntermi3si8.

týdenní, * guí singulis hebdomadibus fiť.
tykati komu, asi: fraterno nomine algm

compellare.
týkati, v. „tknouti.“
tykev, cucurdĎila.
tyl, cervices (pl.); vůbec — zadní část pařs

posterior; tudíž: t. šiku ogmen novisst
mum n. extremum; novissimi; t. tvořiti
agmen clauděre.

tylý, v. „tlustý“ b).
tyýmě, v. „témě.“
týn, sepes; — místo ohražené septum.
tyrag. 9) ve smyslu Reků a Římanů, bez

porětí ukrutnosti /yrannus; b) — pano
vník nespravedlivý, ukrutný rex (crude
lis ac superbus); dominus saevus; co t.
si počinati saevire, superbe eť cruděliter
imperare; ©) ——ukrutník vůbee homo
crudelis, superbus; býti t. ku svým n
8408 saevire, 8uos crudeliter ac superbe
bractare.

týrání. verxatio; contumelia; injurta.
tyranský, a) pův. (v. „tyran“) tyrannicus;

b) — násilný (ve smyslu Rimském) re
gius; superbus; ©)— ukrutný crudelis;
adv. a) tyrannice, b) regie, superbe; ©)
crudeliter.

tyranství, a) 7m samovláda lyrannis; b) =
krutovláda dominalio impotens ac su
perba; imperium crudele ac superbum;
t. provozovati, v. násl.

týrati, koho superbe et crudeliter tractare
algm, saevira tn algm; vůbec crudare,
excruciare, agitare algm.

týti, pinguescčre; mitescěre.
tytýž, — týž idem; co adv. — Častěji idenli

dem; — někdy, v. toto; = opět a opět, sna
žně etiam atgue etiam ; —=také, též, v. tato.

týž, idem; to jest t. nihil interest n. dijffert;
to není t. mullum interest; touž dobou
eodem tempore; simul.

U.

U, praep. 1) s gen. a) blízkost naznačujíc,
a) o místě ad (zvl. u jmén měst a při
předmětech rozsáhlých, na př. řekách,
horách a p.), řídčeji apud; > blízko u
props ad n. ab, juxta; ježto však latina

Prof, Novotný: Česko-latinskýslovník,

misto nerada označuje předložkami s pou
hým abst. spojenými, přidává se buď pří
hodné part. n. utvoří se ze jmena mist
ního adj., na př. bitva u Kanen proe
ltum ad Cannas factum n. proeltum Can

20
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nense: jinak: stromy u kořenů podkopati
subručre arboréá ab radicibus; P) u osob
== na blízku kcho, n. v domě něčím
apud, (u nás apud nos, — v naší zemi,
též in nostra terra); podobně o spisova
telích: u Homera apud Homerum, avšak
užívá se též ve smyslu tom adj. « vlast
ního jmena tvořeného: onen Herkules u:
Xenofonta Hercules slle Xenophonteus;
když společnost se vyjádřiti má, stává
cum n. apud: u někoho bydleti habiřare
cum algo; vychován býti u kobo 7n ales
domo educari; ») u věci i osob dostačí
někdy, zvl. u sloves složených, dotyčný
pád subst.: u někoho seděti assiděre alcut:O)usloves„počiívati“| stáváab:
ordiri, inilium ducčre ab alga re, u slo
ves „přestávati“ zn: b) — v moci ně
koho penes; nejvyřší moc jest u něho
summum imperium penes eum est; c)u
slovesa „přísahati“, v. toto; 2) s akk,
= v, do, v. tato; u prostřed, v. „pro
střed“ ; k naznačení času: u večer vesperi
n. vespere; 3) s lokal. — v, žn; u vojště
in exercilu; v. „v.“

u čhnouti, ubíhati, uběhati, a) trans. ——bě
žením vykonati (currendo) conficěre, eme
tirů (iler), cursé facčre (guingenta sta
dia), progredi (iter bidut); u. v bludy,
v zmatek, v potupu a p. = přijíti, upad-|
nouti, v. toto; b) intr.; w) o čase franstre,
praeterire; čas ubíhá nepozorovaně aetas
labitur, rychle tempus fugit, aélas volat;
P) u. odkud, v. „utéci“: +) n. kam, v.
„upadnouti“ ; 2) u. se currendo fatigari.
ezpečení, a) ——ujištění slovy ajffirmalio,
conjirmatio; b) Z ujištění písmem, ruko
jměmi atd. cautio.
ezpěčiti, -čovati, a) slovy affirmare, con
firmare (algd, illuď esse factum); v.
„tvrditi“; tudíž: buď ubezpečen čím per
suadeas tibi velim s akk. a inf., cave du
bites; u. býti čím mersuasum mihi est
s akk. a inf., non dubitare, guin s konj.,
algd exploralum haběre; b) u. koho čím
— slibiti komu, že se něco stane n, ne
stane sponděre, futurum (esse) uť etc;
algd in se recipěre ; — pojistiti písmem,
přísahou a p. sačisdare (sponsoribus), ca
věre n. praestare (literis); fidem dare al
cui; ©) v bezpečnost uvěsti koho lutum
praestare algm, něco tn tuto collocare
algd; 2) u. se čím explorare, accurate
cognoscěre algd, na koho fiděre, confiděre
aleut; v. „spolehnouti se“; vzájemně pří
sahou se u. fidem et jusjurandum inter
se dare.

ubičovati koho, algm ad mortem mulcare.
ubírati, v. „ubrati.“
Ubiti, koho a) — uprati verberibus caeděre

algm; male muleare algm; b) — stálým

ub

u

uběhnouti — ubývání,
© ',
nenáhlým bitím usmytiti enecare algm; V.

-„ubičovati.“
ublížení, vtolatio; injurta, (mírněji) incom

moďdum; bez u. čemu salvd algá re; bez
u. poctivosti salva dignitate, přátelství
salvo jure amicitiae, povinnosti salvo of
ficioj na u. čeho a p., v. „ujma“; též
často slovesem.

ublížiti, -žovati, komu, čemu, tělesně Zae
děre, violare algm; u. si laedi, violari;
tp. u. komu na dobré cti a p. laeděre,
violare famam alcs, obtrectare aleui; in
famiam aspergěre alcui; vůbec injuriam
inferre alcui n. injuria difficěre alam, of
fenděre algm.

úboč, -í, a) — cesta poboční črames; devia
(*linera); b) — stráň vrchu fastigium;
dejectus collis; ascensus; na ú, vrchu W
colle meďio.

úbočný, declivi8,
ubohý, a) v. „nebohý“; b) — nuzný pau

per, (důr.) čnops, egena.
ubrániti, něčeho defenděre algm, algd; u.

se něčemu repellčre n. propulsare algd
a se, defenděre se a re alga; obsistěre
alcut.

ubrati, ubirati, čeho deměre algd; ubírati
še conferre se (ad alom, tn casřra); tre;
lenděre; zvl, ubírati se na smrť animam
agěre.

ubrus, Žinteum.
ubyt, tabes.
ubytek, defectio (virtum); deminutio.
ubyti, ubývati, minut, minučre, decrescěre,

demřnui, tmminui; ze sumy nic nenbyde
nihil dé summa decedet; tobě tím ničeho
neubyde nihil ea re amitteš; uvl. ne
osobně: ubývá vody undae recedunt;
aestus minuit, zřidla ubývá a přibývá fons
erescil decrescitgue, moře aeslus recedunt
et acceJunt; ubývati (o dnech, o měsíci)
decrescčěre, ubývá měsíce, též luna defi
cit; stářím n. vůbec časem u. senescčre
(opes, vtres, fama, animus, morbus); bo
lestí ubývá dolores remiltunt, sil vires
deficiunt (algm), extenuantur, decrescunt,
nocí noctes contrahuntur, zimy hiems se
nescil, mravopočestnosti mores labuntur,
pilnosti daltgeníia minuitur, ohně igmis
paulatim exstinguilur.

ubytí, v. „ubývání.“
ubytovati koho, collocare algm (u koho

apud algm), zvl. vojsko u. miliřes collo
care (in hibernis), disponěre (per hospi
ia), dispertire (per oppida), u Haeduů
in Haeduts collocare; u. se u koho (co
host) devertěre n. deverti ad algm; u.
se kde (stále) domicilium collocare in
loco algo.

ubývání, decessto, defectio (virtum); dimi
nulioj Ost, často se oplše: cíititi u. sil sen



ucíditi — učení.

dtre, corporis vires minui, se imbecillio
rem factum esse; u. vody, měsíce, opiš
úslovím u „ubyti“ podaným; u. moře,
v. „podtok.“

ucíditi, něco čergěre algd.
ucititi, něco odorari algd; 7— pozorovati

sentire, „.animalvertěre; praesentire abgd;
— vůni poznati olfacčre algd.

ucpati, něco v. „zacpati.“
úcta, a) k lidem odservatio; honor, honos;

k rodičům a p.pietas; ke komu in algm;
z ú. honoriscausa; abych 8 ú. mlavii
uctivě, v. „uctivý“; v ú. míti koho, ú.
míti před kým, ú. prokázati komu, za
chovati k někoinu honorem haběre n. tri
bučre, dare alcui, honore algm prošegut
n. ajfjicěre; colěre et observare algm; b)
bohům religio, veneratio, cultus; bohůmú.prokázativenerarideos;| salulare
deos.

uctiti, koho, — úctu prokázati, V. „ústa“ ;
avl. u. hosta (jídlem a p.) convivio exci
pěre algm, apponěre alcui algd.

uctivosť, a) v. „úcta“ ; b) — zdvořilost re
verentia, observanlia.

uctivý, a) ——zdvořilý reverentiae n. obser
vantiae-plenus; venerabundus; b) V. „po
hostinný“ adv. cum veneralione n. obser
vanlia; caste, verecunde; u. se míti ke
komu revereri n. vereri, colěre et obser
vare algm; u. mluvíc venta siť dicto, ho
nos stí aurtbus, honos praefandus est.

učarovati komu, incantare, fascinare algm.
účasten, v. „účastný.“
účastenství, 4) ú. na čem, čeho, v čem 80

cietas ret alcs; communioj; Ú. stolu con
victus; Ú. míti v čem participem n. 80
cium esse, societatem haběre, in partem
venire ret alcs, v zločinu a p. ajřinem
esse culpae; ——býti při čem onteresse
alcut rei; nemíti ů, v čem expertem esse
ret alcs; nemám v tom ů, nzhil ex illa
re ad me perlinet; ost. v. „podíl“; b)
tp. — soucit Aumanitas; — útrpnosť mi
sericordia; commiserahio; ——bolest do
lor; Z starost cura (na obecném blahu
salutis communt8); 8 vroucím ú. cum in
úimo antmi sensu; ú. jeviti, bráti gau
dium n. dolorem suum significare, 8 kým
cum algo gauděre n, dolěre, laetari rebus
secundis, commoveri calamitale alcs, gau
děre rebus secundis, dolére rebus adversis
ales; (vůbec) moveri fortuna alcs, neje
viti aliena a se (n. nihil ad ae perii
něre) putare guae alis accidant; bráti
stejného ú, na čem pariter ajfřicin. mo
veri alga re; ů. bráti nad neštěstím ně
koho měšerias alcs non a 86 alienas ar
bitrart.

účastnice, socia (ret ales).
učastník, a0cčus (rei alcs); též particeps,
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consors, affinis; v. „účastný“ ; věc dochází
ú. animi conciliantur illi reč; ú. koho uči
niti, v. násl.

účastniti, v. násl.
účastný, particeps (rei ales); (Z úů.téhož

losu) consors; spojenec) socius ret
ales; ú. zločinu a p. affinis (culpae);
učiniti koho ú. čeho participem facěre
algm rei alcs, communicare algd cum
algo, impertire alcut algd; vocare algm
in partem n, socielatem rei ales; ú. býti
čeho esse parlicépem eto. alcs rei, —
býti při čem čnteresse (rebus divini8, bello) ;
státi se ú. čeho participem fieri ret ulcs,
potiri re alga; participem mn. socium

e88€ M. sypiebaiem haběre ret ulcs.učební, lieřarius; u. ústav luďdusliterartus;
u. kniha liber guo traditur disciplina
alga; u. hodina schola; u. schopnosť do
cendi sollertia, míti aplum esse aď do
cendum.

učedlník, v. „ušeník,“
účel, consiltum; propositum, fime; id guod

pelimus, guod agitur; k jakému ů. gůo
consilio? za tím ů., aby.... 60 constilio
(antmo, hac mente)ut....; jaký máš ú.
guid tibi vis? co jest úů. řeči této guid
epeciať illa oratio; to jest jeho ú. hoc
agit n. spectat, hoc ei propositum est;
dosíci ů. svého ad iď, guod volumus, per
venire; conségui guod pelimus; €0, guo
tendis (ad id, guod cupis) venire; chy
biti se ú. svého, se svým ů. gropošsitum
non assegui, non conficére guod volumus;
a proposito aberrare; míti ůú. nějaký
algd spectare, in animo haběre, agěre;
proponěre stibialgd; nemůže býti ú. mým
non est propostli mei; jíti za ú. nějakým
segui algd; zábavu učiniti účelem umění
artes ad voluptalem dirigěre; K dosa
žení ú. toho uf illud assegueretur; bez ú.
gu? sine certo constlio fit, — neplatný in
ulilis, adv. čemere.

nčeliště, luďus literarum ; * achola,
učelivosť, dociliťa3.
učelivý, docilis; býti u. žákem koho disci

plinam ales studiose segut.
účelný, consilio n. rei aplus; bonus, idoneus;

— užitečný utilis.
učeň, v. „učeník.“
učenec, vír n. homo doctus, slavný u. vr

doctissimus, býti praeclarě doctriná et
eruditione esse; všestranný u. homo omni
doctrina eruditus; důkladný u. vir per
fecte et plane eruditus; pl. učenci docěi
n. věrt docti; mnozí u.mulí? viri docti.

učeni, 1) u. koho, a) — dilo učícího znatiťutio
doctrina, disciplina, eruditlio; (co zaměst
nání) docendi munus ; dátikoho dou. u koho
traděre alcui algm in disciphnam; býli
v u. u koho uťz disciplina ales; erudiri,
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404 učeník — učiniti.

anslitu? ab algo; často slovesem docěre:
spůsob u. via eť ratio docendi, těž pouze
ratio; spůsobilosť k u. docendt sollertia,
miti aplum esse ad docendum; b) — to,
čemu se učí doctrina, disciplina; prae
cepta; u. o čem praecepta rei ales; guae
traduntur et praeciptuntur de re alga; u.
o bozích doctrina deorum; historia fabu
laris; ©) = učeliště, v. toto; vysoké u.
* universitas Úteraria n. literarum ; 2) u
čení (se) studia literarum n. doctrinae;
též disciplina; obyč. však opíše se slo
vesem discčre; býti na u. literis n. stu
dis literarum operam dare; na u. choditi
dn disciplinam convenire.

učenik, u mistra discípulus (artificis); puer
discena; ——žák discipulus ; gui discit.

učenosť, doctrina; eruditio; někdy Uiterae.
učený, a) o osobách doctus; eruditus (doc

trina); literatus (homo); u. v čem sciens
n. perilus rei alcs; u. muž, v. „učenec“ ;
b) o věcech literatus; u. rozmluvu míti|
sermonem haběre de artium stuďiis atgue
docirina ; u. nadutosť arrogantia doctorum;
adv. docte, erudite, liťterate.

učesati, pectčre, coměre (capillo8).
učet, ratio, též pl. rationes; chyba vů.

mendum; ú. klásti, složiti komu z čeho
rationem redděre alcui re! ales n. de re
alga; ú. dělati, vésti raliones conficěre,
rationem inire n. haběre; ú. přijati ra
tignem aceipěre ab algo, vocaré algm ad
calculos; ú. něčí spořádati explicare ales
rationes; ú. se shoduje ratio constat;
mám 8 ním ů. ratio miht cum €0 inter
cediti; zvl. «) — seznam obdrženého
zboží ralio; summa accepti; zboží na úů.
bráti merces eměre non praesenli pecu
ntia; ú. komu zaslati seriběre alcui guan
tum debeat; ú. zaplatiti nomen solvěre;
pecuňiam debitam alcui solvěre; b) —
útrata sumpťus; na můj ú. meo sumptu;
to jde na můj ú. haec omnia milů sol
venda sunt n. tp. meo periculo fiunt.

účetní, ú. kniha raltones; tabulae.
účetník, opiš rčením u „účet.“
účetnictví, rattones.
učiliště, v. „učeliště,“
učinek, a) — čin faclum; res gesta; b) —

působení, výsledek ejffectus, vis, co pro
tiva příčiny též eventus; blahodárný ú.
utilitas, (osoby) opera aalutaris; ost. v.
„výsledek“ ; nemíti u. nihil valěre, nul
lam vím haběre, frustra esse; ů. míti
vim haběre, veliký, značný, větší mul
tum, plus efficčre; v. „účinkovati“; bez
ú., co adj. trritus, vanus; co adv. negutc
guam, frustra,

učiněný, a) pův. v. slov. násl,; b) — nic
jiného než, o věcech merus; o osobách
germanus, Merus.

e

učiniti, 1) vůbec facěre; efficěre, agěre algd;
creare (mundum); učiním seč budu guan
tum polero faciam; učinili seč byli nihil
sibi religut fecerunt; zvl. a) u spojení
s mnohými subst. pouze sloveso opisuje:
skok u. ——skočiti, škodu u. — škoditi,
otázku, rozsudek, pomoc, poděkování,
psaní, odpor, atd., v. náležitá subst. n.
verba; b) ——spůsobiti facčre, ejficěre:
bezpráví komu u. injuriam facčre n. in
ferre alcui, něco komu k vůlí u. dare n.
tribučre alcut algd; u. komu v hod,
vděk gralum facčre n. gratificari alcut;
u. něco pro koho ——pomáhati komu v
čem, v. toto; tiže, že jsi pro něj tolik
učinil, tvými přátely nejsou zidem Uibt,
guod eum ornasti, non sunt amici; mír
u. pacem facčre, componěre; másilí vim
aleui facěre, inferre, ojfferre; přátelství
amicitiam concihare; usnešení, narovnání,
pmlouvu u. pacisci (cum algo)]; učinili
mezi sebou porovnání čnter e08 conventt;
česť, poctu komuu. ajfficčěrealgm honore ;
smrť si u. manus sibi ajfferre, moriem
sibi consciscčre; spolek, smlouvu u, ./06
dus jungěre, facěre; zle sobě u., v. „Šško
diti“ ; něco zlého u. mali auclorem esse,
mala confiare, dobrého beneficii ales au
clorem esse; nesvornosť, sváry u, discor
diam concitare n. serčre; řeč u. oratio
nem haběre; zvl. a) u. podlé prosby
něčí alcut (algd) petenti satisfacěre, non
deesse; P) dosti u. v. „dosti“, „zadost“ ;
+) u. komu za pravé, za mn.co sprave
dlivé, co jest spravedlivého, (před sou
dem) jus alcut redděre; (vůbec skutkem)
Justum tribuěčrealcut ; 2) stojí-li „u.“ na
místě slovesa předcbázejícího, klade se
buď facčre (často 8 pron. idem a p.) n.
se sloveso to v lat. opakuje: prosím tě
na kolenou, čehož bez veliké bolesti u.
nemohu supplex te rogo, guoď sine magno
dolore facčre non possum; ty odpovídáš
lépe, než druzí učinili melt'us respondes
guam ceteri responderunt; 3) u. koho n.
něco čím, se subst. obyč. facčěre (— vy
voliti a p.; králem koho u. algm regem
facěre, creare, podobně ducem, heredem),
s adj. obyč. redděre (koho šťastným
algm felicem, bohatým divitem); často
jako v češtině zvláštním slovesem: schůd
ným u. munire, větším u. amplifioare,
menším minučre; podobně: hodného u.
koho čeho dignari, dignum haběre algm
re algaa; účastna u. koho čeho, v. pů
častný“ ; dlužníka u. sobě koho, v. „dluž
ník“ ; posměch z čeho u., v. „posměch“ ;
tudíž: u. něco z Koho algm doctiorem,
peritiorem redděre; 4) u. čemu, s čím,
v. ppočíti s čím“; 5) — obnášeti e/ji
očre; 6) — účinek míti, v, „účinek“ ;



účinkování — udati.

7) — tvářiti se,. jakoby...., v. toto n.
„či iti“ atd.; II) u. se čím fiert v. „státi
se“; činiti se“; samovolně, násilně: u.
se samovládcem tyrannidem occupare,
králem regnum oceupare.

účinkování, vis, momenlum; O8t. V. „čin
nost.“

účinkovati, vím haběre; proficěre; mnoho,
více multum, plus e/ficěre; o léku a p.
proficěre, prodesse; ú. na koho mověre,
commověre algm, nač vim haběre tn algd,
škodlivě obesse, nocěre. alcui %ei, rem cor
rumpěre, perděre, blahodárně prodesserei,salubrem,esse;© magnamutilitatem
ajferre ad algd, rozhodně vehemenier
peruněre (ad algd ejficiendum); velice
magnam vim haběre in re alga, magni
momenti esse n. multum momenti haběre

ad algd, zmalátněle languorem ajfferre
(alcu?); ú. pro někoho prodesse alcut, ju
vare n. adjuvare algm.

účinlivý, účinný, efficax, potems; aciuosus
(virtus); ú. býti, v. „účinkovati“ ; adf
efficienter; potenter,

učisti, na kobo co, v. „vložiti“; u. se s kým
rationes conferre cum algo,

učistiti, něco, v. „očistiti,“
učitel, magister, praeceptor; doctor; veřejný

u. professor; u. jazyků grammalticus;
praeceplor grammažicorum; u. práv Juris
interpres ; u. výmluvnosti rhetor; u. vědy
nějaké gui artem profitetur ; býtiu. koho
v čem docčre algm algd, míti koho u.
filosofie učialgo praeceptore philosophiae,
disciplina aics in philosophia ui.

učitelkyně, magistra,
učitelský, obyč. se opíše: u. úřad docendi

munus; u. stav * ordo eorum, gut literas
docent; u. schopnost docendi sollertia,
miti u. schopnost aptum esse ad docen
dum; nepochybuji o tvé u. schopnosti non
dubito, guin ad docendum aptus si8; u.
snaha docendi studium.

nčitelství, v. předch.
učiti, 1) koho, a) pův. u. koho čemu, v čem

docěre algm algd, erudire algm re alga
n. dn re alga; traděre alcui (praecepta
artis); institučre algm re alga ; důkladně
u. edocére; u. koho řecky n. řečtině,
hudbě docére algm graece, fidibus; u. ko
ho zvykati nač assuefacčre algm re alga
n. facěre algd; zvl. a) abs. u. vědě,
umění profilert artem; praectpěre algd,
traděre praecepta rei ales; B) u. zvíře
condocefacčre ; b) tp. — ukazovati osten
děre, declarare; 2) u. se, a) čemu dt
scěre (jus civile, philosopham a p.); též
percipěre, cognoscčre algd, z paměti eďi
scěre, důkladně perdiscěre; řecky graece
n. literas graecas discěre; u. se u koho
alcui operam dare, esse cum algo, audďire

úd, a) — částka těla membrum;
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algm; erudiri, institut ab algo, uti alcs
disciplina; u. se umění nějakému stu
děre arti, operam dare ret alcut; u. se
zvykati čemu, v. „zvykati“; b) u. ge,
abs. liferis n. studiis literarum operam
dare; literis et optimis disciplinis stu
děre; c) tp. u. se z čeho documentum sibi
capěre ex re algá.

učiti, (učiju) něco
algd.

účtovati, něco aďd calculos revocare algd;
ralionem tinire rei ales; computare (an
no8).

sentire, animadvertěre

v pl. též
artus; b) ú. byliny internodium; c) tp.
ú. spolku nějakého socius, sodalis; ascrip
lus societati alcut; vůbec unus de..«, ho
mo de..., (ů. rodiny unus ex domeslicis,
v pl. domestict), n. subst. přiměřeným : ú.
senatu senalor, ú. obce civis, ú. rodu
gentilis; ú, sboru augurů augur, ú. sboru
troj- n. desítipánů čriumvtr, decemvir,

událost, eventus n. eventum; = případ, ná
hoda) casus; vůbec res; u,šťastná, nešťastná
res secundae, adversae; častěji se opíše:
za těmito u. dum haec geruniur; po této
u. guo facto; všechny u. omnia guat g6
runtur, gesta sunt a p.; ona u. stala se
roku.... diludaccidit in annum....; U
dálosti života jeho guae ei acciderunt.

udání, a) Z projevení tnďtcium, (veřejné,
úřední) professio, na př. mohovitosti bo
norum ; IZ vypravování narratio ; mentio;
auctoritas; často jinými obraty: dle u.
Livia Livio auctore, st Livio fides ha
benda est; Liuto narrante; ono u. Livia
není pravdivé čllud, guod apud Livium
legimus, non recte se habet; illud Livius

parum accurate scribit; b) u. „před sou
dem indicium (noměnis), dela“o; — vy
zrazení proditio,

udatenství, v. „udatnosť.“
udati, udávati, a) vůbec -= dáti dare, tri

bučre, v. „dáti“ ; b) ——vyjeviti tndicare,
eděre, deferre, (veřejně a úředně) profi
teri algd; (= vypravovati) memorare,
commemorare; (-—vyzraditi) proděre, pa
tefacěre, aperire, enunciare algd; místo
u. locum eděre, indicare, svůj statek do
na sua profilert (in censum deferre); u.
chyby (věci prodajné) vítia dicěre, pří
činu u. causam patefacěre, dicěre; všech
no zovrubně u. omnia diligenter perse
gut; u. se za původce čeho auctorem ret
alcs se profileri; jinak: u. se na koho
— jiti, dáti se na koho, v. tato; c) —
obžalovati koho nomen ales deferre (de
vi A p.); accusare algm, indicium facěre
rei alce n. de re alga; něco komu u.
deferre algd ad algm; d) udávati, udati
— předstiírati, v. toto.
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udáti se, a) — odebrati sé kam seconferre
algo; b) neosob. udá se, událo se a) —
zdařiti, podařiti se, v. toto; f$) — při
hoditi se eventre, acciděre, fieri; contin
gěre; za tím n. mezi tím se u. dnlerce
děre (veliké věci za tím se udály magni
casus intercesserunt); údají se Časy incur
runt tempora; událo se, ře.... forte ita
eveniť n. tncidit, uť....; forte ita tulit
CasU8,UL... i událo se, že tu byl forte

foriuna aderat; gy)udá se mi něco uči
niti, jest obyčejně pouze slovní obrat na
místě slovesa prostého: událo se mi ten
kráte viděti ——viděl jsem t. tum vidi,
událo se mi jíti dam forte a p.; událo
se mu, jíti lesem per stlvam ei cursus
erat n. též €%erat transeundum; uúdě-li
se mi s ním mluviti st gut mihi eriť adi
tus cum €0 agendi.

udatnosť, fortitudo; animus fortis;
(bellica).

udatný, fortis; animosua, strenuua; osobně
n. manu foriis; adv. forliter; animose,
atrenue.

udavač, index; aceusalor, delutor.
udáviti koho, črucidare, necare, těž devo

rare algm.
udělati, v. „učiniti“; u. oheň sgnemfacčre,

pod kotlem ?gnes aheno subděre; u. Ko
mu, V. „učarovati.“

uděliti, čeho komu smpertire, tribučre, (vů
bec — dáti) dare, praeběre?“(hojně) lar
girů, (rozhodnutím n. usnešením) decer
něre alcui algd; stejná práva komu u.
algm in parem condilionem juris reci
pěre.

udeření, ictus (fulmints, gladi, teli); plaga,
verber.

udeřiti, a) u. koho plagam alcu: infligěre,
do hiavy, do obličeje capul, os percutěre
alcui, do prsou pectus alcs ferire; u. ko
ho kamenem a p. ferire, percutěre algm(lapide), u. něčím po kom, v. phoditi“;
u. někým o zem umi prosterněre algm;
u. čím do čeho offenděre (pedem ad
algd, caput ad fornicem), tilliděre n. im
pingěre (caput parieti); zvl. hrom udeřil
n. udeřilo do věže (lurris fulmine tacta
(n. icta) est, de coelo percussa est; hrom
udeřil několikráte multae res de coelo
tactae sunt; jak by hrom do něho udeřil
atlonitus; perculsus, obstupefactus; na bu
beanu. tympamzare; b) u. na koho, a)
o nepříteli — vpádučiniti zmpetum (in
curstonem) facěre in algm, adorirt, ag
gredi algm ; incurrěre, irruěre in algm;
na nepřitele se strany n latus hostrum
tncurrčre; na národ nějaký genlem bello
lacessčre; u. na koho zbraní fero algm
petěre; na město a p. u. vč oppugnare,
adoriri (urbem, domum); impetum facěre

virlus

adáti se — uhájiti.

in urbem; fB)tp. o nehodě, neštěstí a p.
ingručěre,incipěre ; nemoc naň udeřila
morbus eum tnvasit, morbo implicitus n.
correplus est; zima. udeřila hiems incepit,
orta est; strach udeřil na ně terror inet
dit Vis,horror eo8 perstrinxtit; 3) — obo
řiti se na koho čnvehi in algm; 2) u. se
oč, affhhgěre (caput saxo), impingěre (ca
put parieti), ofenděre (caput).uděsiti, v. „zděsiti.“

udice, hamus.
udidlo,frenum, často v pl. freni n. frena;
> habenaej v. „uzda.“
uditi, fumo aiceare algd.
udiviti koho, aďdmtralione afficěre algm ; u.

se stupěre, obstupescčre (re alga).
údoba, v. „podoba.“
udobření,reconcihalio; reditua in gratiam;

— uchlácbolení mitigalio, placatio.
udobřiti, koho placare, lentre, mitigare algm

n. animum alcs; u. koho s kým recon
ciliare algm cum algo n, alcui; u. 86 8
kým redire in gratiam cum algo.

udolati, koho superare, oppriměre algm.
údolí, vallis; (hluboké, horami obklíčené —

kotlina) convallis.
udržeti, a) pův. (před pádem) réťiněre, te

něre, (vzhůru) sustiněre algm; padajícího
u. egcipěre labentem; vwrukou něco u.
non emitěre algd e manibus; b) tp. —
v nějakém stavu ponechati hleděti ser
vare, conservare algd ; — sobě zachovati
retiněre algm; zdraví své u. hleděti vale
tudint operam dare, řady, čety u. ordi
nes servare; v poslašenství u. in ojficio
algm conliněre; v mezech u. continěre,
coěrcére (cupiditates); 2) u, 8e, a) o 080
bách: u. se někde locum teněre, u. 86
kým stare per algm; v přízni něčí gra
tiam alcs retiněre; volným se v., v. „vol
nost zachovati“; b) o věcech maněre,
permaněre, stare, též valěre; pověst se
udržuje fama maneť, tenet; říše udržuje
se svornosti regnum stat concordid.

udříti, udírati, v. „odříti, vydříti“ ; u. se la
bore confici.

udusiti, koho sujfocare algm, tintercluděre
spiritum n. animam alcui; též vůbec tru
cidare algm; tp. exstingučre (semen ma
lorum), oppriměre (tumultum, seďditionem),
restingučre (ignem); auferre, tollěre (pu
dorem); u. se sujffocari; spiritus mihi tn
tercluditur.

udušení, sujffocatio;
slov. předch.

udychtěti se, cursu exranimari; udychtěný,
udycbaný eranimalus; anhelans.

uhádnouti, v. „uhodnouti.“
uhájiti čeho, feněre, retiněre, tuert (dignmta

tem suam, regnum), — zachrániti tn tu
tum perferre algd; života svého u. 8e

obyč. však opiše se



uháněti — úhry,

servare, saluli suae consulěre; eripěre se
ex mantbus alce; u. se čemu n. komu ťm
petum alcs sustiněre, repellčre, propulsare
algd a se, defenděre se a re alga.

uháněti, v. „uhoniti.“
uhasiti, -Šovati, oheň a p. exstingučre, restingučre© ignem;vímflammaeoppri

měre; podobně: žízeň u. stíim explěre n.
depellčre.

uhasnouti, (0 obni) eratingui, restingui; tp.
= zajíti interire; exsťingui,mort.

uhel, (spálené dřívía p.) carbo; v.též „uhblf,“
úhel, (místo, kde se dvě přímé čáry sbí

hají) angulus; — strana: u. světa regio
coeli; ora, plaga; do všech ú, světa, též
guoguoversuš.

úhelní, angularis (lapis).
uhláditi něco, levare; polire, perpolirefiigd.
úblavní, praecipuus, primus; ú. nepřítel ho

stis n. adversarius capitalis; intmiciasi
mus, infestissimus; býti ú. nepřítelem ko
ho capital: odio ab algo disstděre, im
placabile odium in algm concepisse; ca
pitali odio prosegui algm; ú. nenávist,
ú. nepřátelství odium capttale, impla
cabile.

uhlazenosť, tp. u. mravů poliltor humani
las; urbanitas; elegentia; u. slohu ele
ganlia.

uhlazený, tp. politus, excultus; urbanus, ele
gans; adv. urbane; eleganter.

uhlédati, uhlidati, uhlédnouti, a) u. něco =
spatřiti conspicčre, conspicari algd, algm;
u. se opět mutuo sibi reddi; nevhlídám
ho více mihi postea in conspectum non
redibit; podobně a) u. svůj čas, svoji
chvíli čempori, temporibus insidiari; 0c
castonem capláre; až svou chvíli uhlé
dám ubi tempus erit; když uhlédal svou

v chvíli oceastone oblata ; ut primum ocea
sio data est; P) — nalézti invenire re
perire algd; b) u. čeho ubájiti, v.
toto; 2) u. se, v. „ubrániti“ a „uhájitise.

úhlednosť, opiš. adj. násl.
úhledný, speciosus, decorus; insignis, con

spicuus; adv. spectose;
uhlí, carbones; u. páliti de lignis carbones

cogučre; přísl. seděti jako na u. aestuare,
non mediocriter laborare; žhavé u. sy
pati na hlavu něčí bene mereri de ho
mžne ingrato.

uhlidati, v. „uhlédati.“
uhlíř, carbonarius.
uhnati, v. „uhoniti.“
uhněsti, depsěre algd; tp. =

měre; vexare algm.
uhniti, pučrescěre.
uhnízditi se někde, pův. niďdum in loco

algo facěre, tp. sedem figěre in loco atgo,
drrepěre.

———

utlačiti pre
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uhnonti, uhýbati, a) u. něco dejlecičre, aver
těre, declinare algm, algd (a re alga);
b) n. — vyhnonti 80 declinaré, dejfleciěre,ex
ceděře de via; U. komu (s místa) déce
děre aleui (de via); — ujíti, tp. vilaré
(dořorem), fugěre (bellum), effugšre, sub
terfugšre (peTtGulum), detrectare (půgnam,
militiam): 2) u. se, v. b).

uhnutí, declinatio; fuga, detrectatio; via
předch,

uhoditi, uházeti, a) — udeřiti, v. toto; do
dej: ubázeti koho čím cenjicčre algd in
algm, kamením lapidibus coopertre algm;
b) — trefiti, v cíl udeřiti percutěre: tp.
a) v špičku jsi uhodil! rem acu lefigisti;
probe dixisti; P) u. někam (= trefiti,
cestu najíti) vam invenire; y) u. někam,
na koho — přijíti náhodou tneiděre, in
currěre (in algm, in periculum), offenděre
algm; inciděre in algm; v. též „udeřiti“;
na tábor nepřátelský u. (= maně při
jíti) deferri ad castra hostium; 2) u. 86,
v. „udeřiti se,“

uhodlati, v. „uchystati.“
uhodnouti, něco conjicčre, conjeclurd 4386

gui n. consěguialgd; intelligěre(aengma
hádanku), uhodl jsi! rem acu tetigisét;„probe
dixisti! uhodl jsem? ecguiddivinavi? ne
uhodl to res eum fefellit: hádanku, otáz“
ku u., v. též „rozlaštiti.“ . .

úhona, labes; vitium; bez Ú, sine vitio, vilto
vacuus; integer. ,

uhoniti, uhnati, uháněti, a) — pryč hnáti,
honiti abigěre; ubnati komu co ertpěre
aleui algd (agnum lupo); b) — dohoniti,
v. toto; c) — uloviti venando adipisct
algd; d) uhnati (koně a p.) fatigare
(algm, se, eguum); e) uhánětina koni ci
tato eguo avolare; u. na město urbem V%
oppugnare; 2) uhoniti si n. sobě něco,
pův. venando mamneisci,adipisci algd;
tp. — něco (zlého) sobě spůsobiti con
trahěre, conflare sibi algd; 3) ubnati se
fatigari currendo,

úhonný, reprehendendus, vituperandus.
úhor, vervactum.
úhoř, anguilla.
uhořeti, deffagrare,

deleri.
uhospodařiti něco, v. „ušetřiti.“
uhostiti koho, Řospitio excipěre algm; ap

poněre alcui algd; u. 8e u koho dever.
lěre apud algm.

uhození, v. „rána.“
úhrada, septum.
uhraditi něco, sepire algd (re alga); tp. U.

vydání guod impensae in algd factum
est, praeslare,

úhrn, -ek, summa; capul; zvl. úhrnkem, a)
— dohromady summatim; — baz výběru,
in commune (na př. laudare); per aver+

conflagrare,| tncendio
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stonem (eměře, venděre) ; všichni ů. ad
unum omnes; universi; b) — vůbec om
nino ; — krátce dreviter; summatim,

uhrýzti něco, adbroděre; tp. u. -koho carpěre
algm dictis aculeatis.

uhřáti, v. „zahřáti.“
ucházeč, o úřadpelilor, candidalus; o dívku

procus,
ucházeti, v. „ujiti.“
ucházení, a) — odcházení, v, toto; b) —

znikání čeho viťatio; c) ——ubývání, v.
toto; >d) u, se o úřad petito, ambilio,
(protizákonné) amůitus, u. se o dívku,
opiš dotyčným slovesem.

uchlácholení, -iti, v. „udobření, -iti.“
ucho, auris; tudíž a) úsloví, dílem tp.:

ušima stříhati awres erigěře; za ušima se
drbati (pův.) caput manu perficare; tp.
molesté ferre algd; má za ušima calli
dior ést guam videtur; praeter speciem
callidus est; v své uši, na vlďětní u. sly
šeti ex ipso audire; coram audire; až
pod uši v dluzích vězeti aere alieno ob
rultum n. demersum esse; u. nastaviti au
rem admověre, erigěre; auscultare; dáti
komu za u. alapam m. colaphum alcui
ducčre; o uši komu co otloukati asstďue
alagmmoněre n. hortari; nakloniti komu
u. aurem praeběre alcui, alcui aures dare
D. deděre, audire algm; za u. 8i něco za
psati memorem esse n. memoriam reli
něre ře alcs; b) — sluch aurium judi
cium; jemné u. aures erudilae, teretes;
— vkus elegantia; c) — držadlo u ná
doby ansa.

uchopení, comprehensio; obyč. však jakož i:
u. se čeho, opiš slov. násl.

uchopiti něco, koho, u. se čeho, koho pre
henděre, comprehenděre algm, (chvatem)
arripěre; zbraně se u. arma capěre n.
suměre; tp. u. se čeho (a použiti toho)
capěre (consiltum), utě (occastone, armis
non precibus); všech prostředků se u.
omnia n. ultima experiri n. tentare; (ná
silných) adďvím eť ad arma descenděre;vládyseu.habenasreipublicae| acet
pěre; admimostrationem rerum publicarum
suscipěre; ad gubernacula imperii acce
děre.

uchovati, co, v. „ušetřiti“; u. čeho, co, ko
ho, čeho, od čeho, před čím — uchrá
niti servare, n. lulum servare, tueri, custo
dire algm ab alga re, před kým ab algo,
adversus algm; bůh uchovej «) — bůh
(nás) uchovej toho di? meliora! R) cozáporminime| geniium!minimeverol
když by mne Pán Bůh neuchoval s? guid
mihi humanilus acciďdisseťn. acciderif ; u.
se čeho viťtare, evitare algd.

uchrániti, v. „uchovati“ n. „zachrániti.“

uhrýzti — ujímati.

úchvat, raplus; Tapinaj na ú. se živiti v?
věre rapto.

nuchvatitel, raptor; u. trůnu gut vi rerum po
lilus est; tyrannus,

uchvátiti, něco, a) pův., v. „uchopiti“; u.
něco komu eripěre alcui algd; zvl. vrch
u. collem occupare; b) u. koho corripěre
algm; obyč. v pass. nemocí uchvácen
býti morbo tentari, hněvem čra čncendi,
smrtí, v. „zemříti.“

uchýliti, u. něco, v. „uhnoati“; u. se od
čeho deflectěre, declinare (de vta, a pro
postlo, a re alga), disceděre, receděre (ab
officto, a nalurě, ab aeguttate); v řeči
se u. sermonem alio transferre, od m.
z (pravé) cesty abérrare vid; u. se kam
se vertěra (algo, a Minlůrnis Arpinum
z M. do A., aď aham scholam), ke komu
se convertěře n. conferre ad algm, (=
utéci se ke komu) confugěre ad algm;
kam se mám u.? gu0o me vertam?

uchystati, něco, v. „přípraviti.“
uchytiti, v. „chytiti.“
ujařmiti, subigěre (gentem),
ujec, avunculus,
ujednati, něco constitučre, pacisci algd, con

venire de re algá; 8 kýmtransigčěre algd
cum algo; prosbou a p. něco u. zmpelrare,
assegut algd (precibus).

ujednati, v. „sjednotiti.“
újem, v. „škoda“ ; o svém ujmě, v. „ujma.“
ujeti, ujížděti, a) -— pryč jeti avehi, na

koni eguo, (rychle) citato eguo avolare;
= utéci aufugěre, effugěre, fugěre, (když
jich více a aa rozličná místa) d?(fugěre;
b) = jízdou odbyti conficěre, emetiri
(iťer); progredi (iter bidui, septuaginta
mila passuum); c) u. cesta — jízdou u
šlapati vam terčre ; cesta ujetá via črila,
iter trilum.

ujetí, a) od: „ujeti“, vůbec discessus D.
opiš slovesem; b) od „ujmu“ v. „ucho
pení“; n. opiš slovesem : brzo po u. (se)
správy zemské drevi postouam ad guber
nacula imperit accesserat. :

újezd, a) ——újetí, v. předch.; b) — po
boční cesta deverliculum; trames; ©) —
úvoz via cava; fauces, anguslias viaruňii
d) = jitro rolí, v. toto.

ujimání, u. v břiše čormina (um); ost. v.
sloveso násl.

ujímati, ujíti, koho, něco a) z- chopiti pre
henděre, comprehenděre algm, za ruku
koho u. manum alcs apprehenděre, manu
algm prehenděre; tp. u. srdea animum
ales capěre, commověre; b) T- na 86
vzíti, uvázati se več, u. správu obce
capessěre rempublicam, acceděre ad rém
publicam, administrationem rerum publi
carum suscipěre, imperium inire, u. dě
dictví, v. dole; c) ujímá mně v životě,



ujísti —- ukamenovati.

v břiše lorminibus laboro; d) — něčeho
(kus) odníti, pryč vzíti, vůbec deměre,
detrahěre alcui algd; ——umeušiti mi
nučre, tmminučre, deminuěre algd; (bře
mena u.onus imminučre); 7—zkrátiti bre
všorem facčěre rem algm, tp. contrahčre
(orationem), (v řeči u.) in breve cogěre, in
páuca conferre algd; ©) u. někomu něco
— odníti auferre, adiměre, eripěre aleui
algd; 2) u. se a) r— uchopiti se čeho,
v. toto; tp. strom se ujímá orbor radi
ces agit; b) u. se koho, éeho n. oč =
zastati se, a) u. se koho tueru, defenděre
algm, consulčre u. prospicěre aleui n. re
bus ales; R) u. se čeho curare algd, pro
spicěre n. studěre rei alcui, curam řet
ales suscipěre; záležitosti. něčí se u. cau
sam alcs agěre, suscipěre; dědýctví 83 u.
hereditatem adďire, cerněre ; x) u. ge čeho
= osobovasti sobě, v. toto.

ujísti, 4) kus snisti parlem rei ales edendo
consuměre; b) v. „sniísti“; c) v. „pokou
Bati.“

ujistiti, -šťovati, a) se strany pravdy affir

ujíti, ucházet,

mare, confirmare (algd, illud esse factum);
ujišťuji tě, buď ujištěn persuadeas úbi,
peřšuasum tibi sit; persuadeas tibi velim,
sic volo tibi persuaděre; tim tebe uji
šťuji, buď ujištěn, že... scire te plane
volo, illud tibi affirmo 8 abk, a inf.; mů
žeš býti ujištěn, že vše učiním illud cave
dubites, guin ego omnia faciam; ujištěn
býti o čem m. čím algd exploratum ha
běre, jsem u. o věrnosti něči fiděs aleš
mihiůcognita est; ujišťuje re diciťur, fer
tur, affirmatur, obyč. osobně: ujišťuje
se, že otec zemřel pater mortuus esse di
cttur,. patrem mořluum esse dicunt; b) u.
něco se strany statku, práva cavěro, prae
stare algd; rukojměmi vades, obsides
dare; u. koho fidem dare alcui; 2) u.
se a) něčím, o čem explorare n. accu
rate cognoscčre algd; ost. v. shora aA);
u. 89 n. ujištěn býti vítězstvím certo spe
rare n. non dubiam spem haběre, se su
periorem esse discessurum, též victoriam
tu manibus n. exploratam haběre; b) u.
se někým, někoho comprehenděre algm.

a) ——odejíti abire, disce
děre; tp. 8 vedlejším ponětím rychlosti:
o čase: Úranstre, praeterire, abire; čas
uchází nepozorovaně aetas labiťur, rychle
tempusfugit, aetas volat; b) u. čebo n,čemu IZ uvarovati 80 čeho vilare, evi
tare, devitare; effugěre (periculum, capti
vitatem, mortem), evaděre, elabi (ex in
sidis, © manibus hostium, (e) periculo,
custodiae n. vinculis žaláři); 77 tajně u.
subterfugěre algd; -— ubrániti se, zni
čiti dtssolvěre, propulsare (ertmen, ca
lumniam); ©) — tratiti ge tnterire; ušla

Prof, Novotný: Česko-latinskýslovník,

ujma, -a) = umenšení deminutio;

ujmutí, u. statku p088e8si0; occupalioj
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ho n. mu krev animam cum sanguine ef
fudit; sily ucházejí vires dejficiuní (algm),
exlenuantur; všecka chuť mi uchází piget
ma rei (susceptae) ; Z paměti u. 6 memo
ria effiuěre ; uchází mi něco, «) 7— ne
pozornji to me praeterit n. fugit algd;
ani slovo mi z tvé řeči neušlo praebui
me čtibi atlentum auditorem; B) — ne
obdržím něco: omitto, amilto (occasio
nem); nedám si u. příležitost oblatam
occastonem teneo; d) — jitím uraziti, u.
cesty conficčre, emetiri iler n. mulla mil
la passuum; progredi (iter biduř, viam
čridui, sepluaginta millia passuum); e)
to ujde, uchází zd ferri n. tolerart poťtest,
tolerabile est; £) 7—ušlapati, v. toto; 2)
ujíti, ucházsti se, a) u koho 0 něco pe
těre, rogare alad ab algo, snažně tmplo
rare, flagitare, exposcčre; u. se o úřad pe
těre magtstratum, honores, o dceru něčí pe
těre sibi filiam ales (in matrimonium) ; b)
ujíti se * eundo fatigari.

ujíti, (ujmu), v. pujímati.“ b)
škoda detrimentum, damnum, incommo
dum, fraus; bez u. stne incommodo, stiné
damno, sine fraude, důr. commodo; bez
u. čeho, na čem salvá alga re (bez u.
práva, povinnosti salvo jure, salvo off
cio), bez u. zdraví commoďdo n. sine in
commodo valetudinis; bez u. tvé cti stne
imminutione dignilatis tuae; pokud se to
bez mé u. státi může guod sine fraude
mea fiat; na ujmu cum čncommodo, cum
damno, cum detrimento; k mě veliké u.
cum mágno meo damno; na u. zdraví
cum damno valetudinis; na u. býti esse
incommodo, damno, fraudi; bylo mu
velmi na u., těž multum et detraxit; v.
též „Škoda“; u. komu činiti, dělati, na
u. býti komu damnum alcui inferre; na
penězích, na mzdě u. koma učiniti de
trahčre, deducěra algd de pecunia; obec
němu blahu na u. býti saluti publicas
damno n. detrimento esse, obesse, officěrej
u. Činiti komu na cti tnfamiam aspergěra
aleui, laudibus ales obírectare; u. míti,
něsti, trpěti detrimentum, caiamitatem,
damnum capěre, accipěre (ex re alga),
na cti existtmationts jacturam facčre; b)
úsloví: o své ujmě 8w0 arbitratu, — do
brovolně ultro, sua sponte; o své u. jaem
to učinil mea sponte n. per me feci; on
o své u. bez svolení lidu a senatu mír
uzavřel pacem per se ipse injussu populi
ac senatus fecit.

ost.
opiš slov.

ujmouti, v. „ujímati,“
ukamenovati, koho lapides in algm conjt

cěre, lapidibus algm cooperire.
26**
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úkaz, a) — ukázání, opiš slovesem; b) —
znamení signum, indicium; to jest ú.,
že... hoc signum n. signo est (hoc indi
cat, ostendit) 8 akk. a inf; c) — zje
vení visum; ů. přírodní visum; ú. v po
větří, ú. na nebi guoď in coele fit; vi
sum, coeleste; neobyčejný ú. (přírodní)
Dortentum, monstrum, prodigium; mnohé
nové ú. multa nova; ů. ve enách vidězý
species mocturna, visus nocturnus,

ukazatel, tndex; častěji však opíše so slo
vesem. A

ukázati, ukazovati, něco, a) pův. ostenděre,
monstrare, ante oculos poněre, demon
strare alcut algd; aperire, tn conspectum
dare algd; b) tp. a) u. koho k čemu,
na koho, ke komu delegare algm ad
algm (na př. aď senaťum, ad volumen ke
knize), revočare algm aď algd (ad grae
corum počtarum fabulas, aď philosophos);
= vinu komu dávati culpam n. causam
conferre in algm; fB)— dáti znáti, 7
jeviti praestare, declarare (fidem, bene
volenhiam); ostenděre (potestatem suam);
na sobě něco u. segnificare, ostenděre,
prae se ferre algd; radost svoji zřejmě
u. laetifiam apertisstme ferre, svoji zášť
u. odtum indicare, zřejmě projfiteri et
prae se ferre odium in algm; zvláště u.
vlastnost nějakou býti nějakým uťi
s abl. n. esse 8 adj.: velikou chytrost u.
magná prudentid uli; u. ostrovtip, chy
trost aculum, prudeniem esse a p.; milosť
a p. komu u., v. „prokázati“; +) — zna
menati, snaměním býti čudicare, signiji
care algd; indicio rei eles esse; d) —
dokazovati docěre, ostenděre algd; de
monstrare, probare algd; exponěre, cX
plecare algd; myslím, že jsem zřejmě u
kázal salis exposilum videtur; salis ex
plcatum arbitror; 2) u. se, a) jeviti se,
«) o osobách se ostenděre, in conspectum
venire, conspict; veřejně se u. in publi
cum prodire, neukázati publico se absti
něrej u. se -——honositi se, v. toto; PB)o
věcech apparěre, cerni; IZ vysvítati pa
těre, segut, effici; den ze ukazuje dies
úluceseit, měsíc luna oritur; b) = cho
vati se praeběren. praestare, exhibere 88,
co muž věrum; 8 adj. esse: negpravedli
vým se u. ke komu ďnjustum esse in
algm, přísným severum €336; v. též „pro
kázati se.

ukázka, vůbec, opiš slovosem; zvl. u. na
pokladnu Aa-p. perscriptio; attributioj
dáti komu u. na koho juděre pecuniam
alcui ab algo solvi; vyplatím peníze na
tvoji u. pecuniam curabo cut jusseris.

úklad, pl. úklady onsidiae; dolus, fraus;
stejně Istivýmiú. part insidiarum fraude;
ú. strojiti, činiti, klásti komu, v, „uložiti.“

úkaz — úkor.

ukládati, v. „uložiti.“
úkladník, ins:diator.
úkladný, instdiosus; dolosus; ů. vrah 8%ca

rius; Ú. vražda caedes ex insidiis facta,
též pouze caedes; odtud rodí se ú, vra
ždy hinc sicae nascuntur; a ú. vraždy
koho pohnati accusaré algm inter sica
T008; ů. záměrům koho ujiti 2nsidias
ales ejffugěre; adv. insidiose n. per inst
dias, insidiis; dolose; ůú.na koho stříci,
rz úklady strojiti, v. „úklad.“

ukliditi, a) — pokliditi purgare; b) — sklí
diti čollčěre,auferre algd; tp. překážky
z cesty u. impeďdimenta superare, tollěre,
obtíže di ftcultatea expedire; 2) u. ee dis
ceděre, receděre, seceděre, v Život domácí
ad privata se referre..

ukloniti, u. se corpus ineclinare, před kým
(corpore tnelinato) salutare algm.

uklouznouti, a) = vyklouznouti elabi; ex
ceděre, efflučre; b) — sklouznouti fallente
vestigio caděre,

ukojiti, koho, něco sedare (iram, famem,
stlim, aegritudinem), restingučre (famem,
sitim), tranguillum jfacčre algm nD.ant
mum ales; lenire, placare algm n. ant
mum (tram) ales; componěre (mentem
mysl); u. se anímo conguiescčre n. const
stěre; ukojen 7- spokojen čim, v. toto.

úkol, penswm; TZ práce opus; 7 povin
nost officium ; ú., který se má zodpoví
dati, rozluštiti guaestio; ú. dáti guaesťtio
nem proponěre n. poněre, rozluštiti ex
plicare; zvl. «) ů. herce a p. parles;
persona; dáti, přiděliti komu ú. něčí
imponěre alcni personam ales, alcui alcs
parties dare; hlavní ú. bráti primas (par
les) agěre; ů. převzíti suscipěre personam
n. partes, provésti partes ales defenděre,
tueri; B) tp. partes, munus; těžký ú. reg
difficilis, magna; mám zá svůj ú. meum
esse puto n. id ago ut etc.; podobně:
měl při tom veliký ů. magna in ea ré
fuit auctoritas ejus; x) = povinnosť, kte
rou kdo převzal munus; officium; dostáti
ú., vykonati úů.munere fungi.

ukolébati dítě, infantem cunis movendis 80
přre.

úkon, = konání actio; == výkon fačtum.
ukončení, opiš slov. násl. (po u. této řečihacoratione© habita);——Konecfims,

exilus.
ukončiti něco, finem facčre rei ales n. al

eui; conficěre, finire n. ad jinem perdu
cěre, ad exitum adducěre algd.

ukonejšiti, =—ukolébati, v. toto; 7= ukojiti,
v. toto.

ukopnouti, v. „Kopnouti.“
úkor, úkoří, contumelia; ú. komu činiti con

tumelam facčěrealcut, všemožné omnibus
contumelits afficéěre algm; na ůú, komu



úkorný — uleviti.

n
———j-něco činiti, a) úkor komu činiti, v.

shora; P)-—na vzdor algo invito n. (důr.)
cum contemptu alcs algd facčre; mně na
ú. ut mihi aegre sil.

úkorný, v. „hanlivý.“
ukořistiti něco, capěre algd (ab algo), prae

dart; mnoho u. magnas facčěrepraedas;
odění nepřítele u. host? spolia detrahěre,

úkos, zvl. úkosem obligue, in giliguum.
úkosný, obliguus; adv. v, předch,
ukotviti lodě, naves deligare ad: ancoras.
ukousnouti něco, mordicus algd auferre;

morsu arripěre algd; u. koho morděre
algm.

ukouti, ukovati, a) = kováním udělati fa
bricarů ; procuděre (ensem); b) — u. koho
(v pouta, do želez) == do želez dáti ko
ho compedibus ferreis vincire, vinculis tra
děre algm.

ukrácení, opiš slovesem; u. chvíle — ob
veselení oblectatio; ——hra čudus;
prostředek pro obveselení oblectamentum;
pro u. chvíle temporis fallendi causa, ča
sto animi causa; (s příhanou) oči? consu
mendi causa.

úkrad; růvl. úkradí, úkradem furiim; clam,
occulle.

ukrásti, něco furari (pecumam ex templo),
furto subducčre (alcui algd); mírněji sur
ripěre alcui algd; u. 860, v. „vykrásti
se.“

ukrátiti, ukracovati, něco, v. „skrátiti“; u.
sobě čas, chvíli fallěre tempus, otium
consuměre, komu facěre, ne guis senliat
moram temporis; Život komu u. mortem
alcui maturare.

ukrojiti něco, absciděre algd.
ukrotiti, v. „skrotiti.“
ukrotnouti, v. „skrotnouti.“
ukrutánský, v. „hrozitánský.“
ukrutenství, a) — ukrutnosť, v. toto; b) —

ukrutný čin crudele facinus; factum im
mane; u. provozovati saevire (in algm),
crudeliter ac superbe lractare algm, cru
delitatem suam wmalgo exercére, crudeli
tatem in algm adhiběre.

ukrutník, homo crudelis, saevus.
ukrutnosť, a) co vlastnost crudelitas ; sae

vitia, atrocitas; b) 7— ukrutný čin, v.
„ukrutenství“ b).

ukrutný, crudelia; též saevus, durus, imma
mis (u. býti komu, nakoho — „ukruten
ství“ provoditi, v. toto); = náramnýhor
ribihhs; u. bolest dolor acerbisstmus; u.
srdce animus ferus; adv, crudeliter; acer
be, ferociter; u. zacházeti, nakládati s
kým =- ukrutnosť provozovati, v. „u
krutnosť“ ; ——náramně horrendum in mo
dum; vehementer.

ukrváceti, v. „pokrváceti“; u. se animam
cum sanguine effunděre,
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úkryt, latebrae (arum); — skrýš (též pro
zloděje a p.) receptaculum, (8 příhanou)
lalibulum ; též occultum, zvl. ve rčení: v.
ů. in oceulto, býti tm occullo se continěre,
též delitescěre (in loco olgo); latěre; z ú.
čihati ex oceulto insidiari; z ú. koho vy
plašiti latibulo excitare algm.

ukrýti, ukrývati, kobo, co, (zakrýváním) oc
culčre, oceullare, tegěrs algd, (odstraně
ním) abděre, absconděre, (oschováním) re
conděre algd; u. něco kde ebděre algd
loco a'go n. tn locum algm, před kým
celare algm algd, pod čím abděre algd
sub alga re; uatajováním něco u. dissi
mulare (odtum, aegritudinem animi): 2)
u. se deliřescěre, se ocoultare (in algo
loco), se abděre (in locum algm); koho n,
před kým se u. se oceultare alcut n. a
conspectu ali8; u. Be 8 Čím TZ u. něco,

ukryti, ukrývání, oceultatio; dissimulatio;
ost. v. předch.

ukřivditi, komu injuriam tinferre mn.facčre
alcui; injurid afficěre algm.

ukřižovati, koho cruci -affigěre, in crucem
agěre n. tollěre, cruce afficére algm.

ukvapiti, v. „unáhliti.“
úl, alvcarium; aptartum.
ulapnouti něco, arripěre alaď.
ulehčení, a) abstr. co čiu levatio, allevátio;

remissto (mordbi); = odpnštění remžasto
(poenae); u. bolesti naleznouti levaťio
nem invenire doloribus; u. učiniti komu,
v. „ulehčiti“; b) konkret. ——co ulehčuje
levamentum; Z odpočinek reguies.

ulehčiti, 4) co do tiže levare, sublevare
algd, (též tp. fortunam, curas, calamita
tem alcs), podobně: lentre (dolorem); u.
loď exonerare navem; b) co do nesnadno
sti faciltus redděre alad; dovoz u. commea
tum expedire, práce partem laboris alcui
minučre,

ulehnouti nač, v. „lehnouti“; abs. zz po
ložiti se v nemoci Zn morbum tnotděre;
morbo tentari; u. pod tíží succumběre
oneri.

uleknouti koho, eďterrére, perterrére algm,
terrorem injicěre alcut; u. se exhorescčre,
cohorrescčre; exterreri, perterreri (metu),
terrore percuti.

uletěti, avolare.
úleva, a) ——ulehčení, v. toto; b) ú. simy,

opiš slovesem „uleviti,“
ulevení, v. „ulehčení.“
uleviti, a) ——sleviti remittěre algd; ceděre,

deceděre (paulum de jure 8uo) ; 7 zmen
šiti dmminuěre algd; mitigare (poenam),
levare (inopiam); b) Z meušiti se mi
nul, imminui; o nemoci, bolestech a p.
levari, remitlčre; o zimě, o vedru defer
vescčre, se frangěre; vítr ulevil vie vent
cecidit,
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ulice, vůbec vicus; Široká (— třída) via;
úzká, těsná angiportus; těsně, křivé, pe
pravidelné u. angustiae flexuraegue vico
rum; co protiva domu ——veřejnost pu
blicum (abjicěre, pradire), in publico (ja
cěre, pernoclare).

ulíčiti, exornare, — obiliti dealbare algď;
u. ge 86 eXornare.

ulička; v. „ulice.“
úlisník, homo blandus n. biandiens; adďula

tor; homo dolosus, v. násl,
úlisnosť, blanditae; 7— podlízavost adu

latio; s příhanou =z podvodnost malili
osa astulia; malae artesi dolus.

úlisný, dlandus; adolatorius; malitiosus, do
losus, (v. předch.); == úkladný onsidto
sus; ú. slova dlanditiae, blandimenia;
adv. blande; malitiose, dolose.

ulíti, a) — odliti defunděre; b) — litím,
uhasiti exslingučre, restingučre (ignem);
vim fiammae oppriměre; b) — litím sho
toviti funděre, fingěre (simulacrum),

ulnouti, v. „přilnouti.“
úloba, v. „úkol,“
ulomiti, defringěre; 7—utrhnouti decerpěre

algd; u. se defringi, (na konci) prae
fringi.

uloviti, něco venando adipise? algd; ulo
vené ryby, ulovená zvěř z- úlovek, též
pisoatus, venatio; tp. — dostati capěře;
nancisci algd; u. komu co eripěre alcui
algd; tp. u. Bi něco contrahěre sibi algd.

uložení, ukládání, a) -— ustanovení, u. daně
indicho; u. trestu črrogatio poenae; b) u.
boží numen n. consilum divinum; ost.
opiš slov. násl.

uložiti, ukládání a) -— položiti něco poněre,
deponěré, (pořádně) disponěre, digerčre
algd; b) — uschovati servare (fructus
užitky), conděre algď, peníze u, u koho
deponěre pecuniam apuď algm, na úroky
pecuniam fenerari n. fenori dere, nA ve
liké grandi fenore oceupare, na statky
fundis; ©) — ustanoviti, constitučre, sta
tuěre (diem, horam mortis, poenam, pre
dum ret ales); den u, též diem dicčre
(hibernís oppugnandis); den uložený, v.
„rok“; u. sněm, v. „položili“ ; zákony u.

'leges dare, constitučre (alcu? civitati); le
ge8 alcui dicěre n. acriběre; uloženo jest
všem lidem umříti mors omnibus finila
est, omnes manet; tudíž: «) — usouditi
sancire, decerněre; (P) u. si něco insti
tučre, consthitučre, statučre (facěre algd),
onimum inducěre (algd facčre); v srdci
svém něco u. stalučre apud animum su
um; x) ukládati zlé o někom, u. okoho,
u. někomu 0 Život insiďiari, insidias po
něre, parare, struěre collocare alcui n.
vitae (též capiti) alca; lest u. dolum com
poněre, arlifictum ewcogitare; podobně:

'umazati něco, ingutnare, contami

ulice — umění.

uložil o mně bůh děvinitus algd miht ac
cidit; něco zrádného proti vlasti u. =
zrádu kouti, chtiti zraditi, v. tato; ď) u.
co komu, na koho praecipěre, mandare,
(práci nějakou) dnjungěre, imperare alcui
algd; negotium dara aleut ut....; —
poručiti juběre algm facčre algd; impe
rare alcui (frumentum, pecuniam), impo
něre alcui (vectigal, tribulum, stipendium) ;
povinnosti komu u. officia alcui injun
gěre; pokutu komu u. dicěre, irrogare
aleui multam; 2) u. se recumůběre,na od
počinek, ku spaní gutelt n. sommo 936
treděre.

um, V. „rozum.“
uma, v. „umění.“ ,
umačkati, oppriměre algm.
umaliti, v. „umenšiti.“
umarniti, V. „promarniti.“

inare algd;
obliněre, perungěre algd alga re.

umdlení,fatigatio; defatigatio; co stav las
situdo, languor.

umdleti, umdlévati fatigari, languescčre, de
fatigari, lassitudine confici; umdlévají
cím na pomoc poslati koho laboranti
bus subsiďio mittěra algm ; umdlen (prací)
fatigatus, (důr.) defatigatus; (utrpením)
fessus; defessus; ranami umdlen vulne
ribus confectus.

umělec, arčifex.
umělecký, a) ——na umělce se“vztahující,

gon. arthificis; těž artifici conveniens; b)
vzhledem k umění artificiosus ; arte per
fectus n. factus; artis plenus; u. dilo
artis opus; opus arte factum; též zvl.
stgna et tabulae; u. název vocabulum ar
tis; u. výstava * arlis opera propalam
collata; u. snaha studium artis colendae;
adv. a) artificis modo; ut artifici conve
mt; b) artificiose, sumno artificio.

umělkyně, artifex.
umělosť, v. „umění.“

umšlý, a) o osobách artificiosus; — zku
šený, učený peritus (ret alcs); doctus,
erudilus; prudens; b) o věcech arte fac
tus, velmi summo arlificio perfectus; co
protiva přirozeného manu factus; Z na
podobněný factitius; buď jest to při
rozené neb u. stve hoc est naturae, sive
artis; adv. b) arte; manu (factus); manu
et arte; velmi u. summá n, singulari arte;
summo artificio; přirozeně a u. opevněný
natura el opere n. manu muniluv.

Uměna, Musa.
umění, 1) podmětně vědění sctentia; tn

telligentia; prudentiaj ——sběhlost v u.
arlificium; solleriia; u. čeho 7—spůsob,
jakým kdo se Činí ratio; modus; u. vy
kládací, též pouze evplicatio; vrchol u.
summa docírima; u. velikého býti mila



umenšení — umříti.

rum rerum scienlid insiructum esse; 2) před
mětně = co se umí, a) vůbec doctrina;
b) zvl. a) krásné u. ars, a oprotiv váleční
ctví (artes bellicae) též zvl. v pl. arles
civiles; krásná u, artes lberales, elegan
tiores; přítel u. artium Uiberaltum slu
diosus; B) — u. určité, řemeslo studium ;
ars; artificium; u. psaní drs scribendi;
u. lékařské medicina; scientia meďico
rum; u. válečné ars bellica n. belli; res
militaris, militia; u. malířské ars pin
gendi; pictura; u. řečnickérhetorica; di
cendi ratio.

umenšení, imminutio, deminutio; = uleh
čení v. toto; — ujma, v. toto; častěji
se ojiíše slov. násl.

umenšiti, čmminučre, deminuěre algd; —
ulehčiti, v. toto; u. bolestí dolores lentre,
vydajů sumptus minučre n. exlenuare; u.
Be minui, imminui; o bolestech a p. le
vari, remittěre.

uměsti, verrčre (aedes).
uměti, něco, a) scire 7—vědomost, sběhlost

míti v čem, též intelligěre, didicisse, (cal
lére) j—u.řecky Graece sctre, z paměti ně
co u. memortč teněre algd; neumí se
hněvati nescit trasct; b) haběre: neumí
se hájiti non habet, guemadmodum se de
fendat; ©) nepřekládá se, co sloveso fra
seologické: u. se spokojiti contentum
esse; u. si pomoci rebus suis consulěre;
uměl toho dokázati perfeciť, uměl svojí
důstojnosti hájiti auctoritačem suam bene
tuebatur; umí nehody spokojeně snáše'i
rem adversam aeguo antmo ferč; v. Voj.
Ruk. $ 81, 5.

uminění, v. „úmysl.“
uminěnosť, pervicaciu.
uminěný, 4) ——předsevzatý, opiš slovesem;

b) — schvalný guoďd consulto jit; c) o
osobách -— svěhlavý pervicax; adv. per
vicaciter.

uminiti, sobě něco slalučre, conslitučre (fa
cěre algď), animum inducěre (algd facčre
n. ut faciat algd); consikum capěre; co
gitare, in animo haběre (algd facěre);
umínil jsem si, též cerlum mihi est, stat
oonsilium.

umírání, mors, obitus; ost. se častěji opíše
slovesem.

umirati, v. „umřiti.“
umírnění, v. „ulehčení“ ; n. opiš slovesem

násl.
umírniti, čemperare algd; modum facčre n.

adhiběre rei alcut; zvl. o náruživostech :
moderari, temperare (irae, cupiditati); le
mre algd; — ulehčiti, v. toto; u. se
temperare n. temperare stibi n. animo 840;
ostatní tak se umírnili čanta moderatio
ceterts fuil.

umistiti, něco locare, collocare, dobře suo
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loco poněre, componěre algd; u. se const
, děre algo loco; assiděre.

umlčeti, něco tacěre, relicěre, silentio tegěre
n. prasterire algd; v. „zamlčeti.“

umlknouti, obmulescčre; conticesečre; 8ermo
nem inciděre mn.praeciděre; vůbec
přestati cessare, conguiescěre. .

úmluva, pactum, conventum; foedus, conďi
čio; podle ú. ex pacio, convento; ex com
posito, instituto ; ost. v. „smlouva.“

umluviti, něco s kým constitučre, condicěre,
pacisci algd cum algo; convenit míhi cum
algo de re alga; umluvený pacíus;
umluvené znamení signum guod convemit;
u. se pacisci, pactionem facčre cum alg0;
convenire de re alga; umluvili jsme se 0
mír pax convenit inter n08.

umořiti, koho necare; trucidare algm, hla
dem Jfame macerare, conficčre, necare
algm; město hladem u. urbem fame do
mare; zármutek mne umořuje conjficior
moerore; tp. — zničiti erstirpare, restin
gučre, funditus tollěre (vitia); u. se con
sumi (maerore), hladem per čneďiam a
vita disceděre.

umožnití, něco komu možným učiniti, V«
„možný“, n. „ulehčiti.“

umrlčí, gen. corporis mortui; funeris; trochu
s příhanou caďaveris; u. puch odor ca
daveris; u. komora domus publica, in
gua mortui ante sepulturam deponunfur;
u. barva color perpallidus; u. hody epu
lum funebre; parentalia (tum).

umrlee, corpue morluum n mortui, vzhledem
k pohřbení funus; s příhanou caďaver;
vůbec mortuus.

umrlý, mortuus; exanimus; u. tělo, v. předch.;
ost. v. „mrtvý.“

umrskati, v. „zmrskati.“
úmrti, v „smrť.“
umrtvení, opiš slov. násl.
umrtviti, a) — usmrtiti, v. toto; b) tp. =

sílu vzíti komu, čemu compriměre, restin
gučre, exstirpare (cupiditalem, višta); con
liněre, cočrcěre.

umrznouti, a) — zmrznouti, v. toto; b) —
mrazem odpadnonti, opiš: vojínovi umrzly
ruce oniliti cuidam ita praerigučre manus,
ut truncis brachiis deciderent; údy jim
umrzly membra eorum ita vi frigoris ad
ústa suní, ut omni eorum usu priva
renlur.

umření, zvl. v úsloví: býti na u. antmam
agěre.

umřiti, mori; (důr.) emort; zahynouti
perire, interire; častěji opisuje 80 úslo
vími: viťa deceděre n. pouze deceděre,
ceděre e vita, disceděre ex vita, exceděře
n. exire n. egredi e vila, proficisci € vila
animam efflare, vitam poněre, relingučren.Jinire;| occumběremorlem,mortem

—
——

——
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. „A . vr
n. diem supremum obire; — smrti vstříc
jítimortem| oppelěre;© mortem| occum
běre (pro patria); zvl. umírati animam
agěre; umírající moriens; moribundus;
u. čím algd ajfert mortem, causa mor
tis est, bladem a p., v. prabynouti“;
u. od rány ex vulnere mori, v boji (tn)
proelio n. acte caděre, zač, za koho pro
algo; přirozenou smrtí u., v. „smrť“ ;
v širším smyslu a) o bylinách čntermori;
P) jindy — zahynouti, zajíti interire, per
dre, transire.

umučiti, koho excruciare, mučením za
biti * cructatu enecare, in tormenlis ne
care algm; býti umučen též crucialu
perire.

úmysl, a) -— mínění sententia; též existi
matio, judictum; vedle u. mého (ex) mea
sententia, me auctore n. ut mea fert opi
nioj b) — předsevzetí constlium; propo
situm ; — zámysl cogiřatio, — vůle volun
las, anímus, meng; — podniknnotí dncep
lum, coeplum,-institutum; ú, svůj vyje
viti cogilala patefacére; na svém ú. státi
maněre in sententia, constltum teněre; no
může býti ú. můj non est propositi met;
s dobrým ú., v dobrém ú. (ans ve rlém)
bono consilio (nec dolo); bono animo;
v tom Ú,, 8 tím ú., za tim Úú.€0 consilio
(animo), hac mente, ut....5 v ú. míti
něco algď spectare, in aunimohaběre, a
gěre; est mihi in animo; tneo est, ul...;
parare, cogitare, moliri algd; co máš v
ú.? guid tibi vis? něco zcela jiného v ů.
míti longe alho spectare; ůú. svého jsem
dosáhl guoď volu? assecutus sum; ú. svůj
jsem provedl perfeci guod tntenderam;
z Úú.Iz úmyslně, v. toto.

úmyslnosť, opiš adj. násl,
umyslný, guoď consulto fit; cogitatus; con

sullo factus; ú. vražda oaedes consulto
perpetrata; ú. urážka čnjuria guae de
(e«) industria infertur, guae consulto fit;
adv. consulto, consilio; juďicio; seďdulo;
deda opera; de industria; často též
adj. prudens ac sciens (facio algd) ». se
opíše větou“ uržzil jej ú. id egiť, ut eum
laederet; děje se něco ú. consulto et co
giťatum jit algd.

umyaliti si, něco, v. „umíniti“ ; jináč sobě
u. a) Im úmysl změniti muťare consihum,
sententiam; b) — polepšiti ae consiltum
salubrius intre,

umyti, umývati, ablučre (pedem); perlučre;
lavare,

umyvadlo, agualis.
unáhliti, v. „urychliti“; u. se, v. „přená

hliti se“ ; u. se hněvem z rozhněvati 4e
iracundiá efferri, důr. stomacho iracun
diague vehemenlius effervesečre.

unášeti, v, „unésti.“

umučiti — upáliti.

unávení, act. fatigatio, defatigalio; pass. =
mdloba lassttudo, languor; až do U. Uš
gue ad faťfigationem.

unavený, fatigatus, defatigatus; —
lassus; (utrpením) fessus.

unaviti, kcho fatigare, defaligare algm; u.
sa faligari; languescěre; defatigari, las
situdine confici; u. se během, kopáním
fatigari currendo, fodiendo.

unésti, unášeti, něco, a) 7- moci nésti su
stiněré, ferre; b) -— odněsti asportare
algd; zvl. — mocí odvésti rapěre (věrgi
nem, věci, jež bystřice unáší guae a tor
renta rapiuntur), adripěre (filkos e com
plexu parenium); tp. unášeti koho ra
pěre, ducčěre; unešen býti podivením aď
miratione affici, radostí laslitiá efferrt;
unášející antmos ad se rapiens (eloguen
tia), ad animos permovendos instructus
et paratus; výmluvností tak u. čanta vč
eloguentiae. „

uniknouti čeho, čemu, v. „ujíti.“
universita, " universitas (lilerarum).
unižiti, v. „psnížiti.“
únor, Februarius (mensis).
unořiti, a) v. „ponořiti“; b) v. „utratiti“ 5

u. slzu lacrimam effunděre, profunděre;
v. též „uroniti.“

únos, raptus (puellarum).
únosce, raptor.
unyti, confici, enecari; interire,
uondati, v. „unaviti.“
úpad, 77 upadnutí lapsus; ruina; na ů. být

labi, ručre; ost. v. „pád.“
úpadek, a) v. předch.; b) -— ztráta čeho

ruina; Ú. mravů corruptela morum, mo
res corrupli n. labentes; ú. jmění rutna
fortunarum n. ret familiaris.

upadnouti, upadati, a) pův. caděre, labi;
collabi, conciděre; (důr.) corručre; tnei
děre (in foveam), illabi (mari); Z v před
padnouti procumběre; deciděre, delabi
(de manibus, ex arbore); nechati něco u.
mittěre, amittěre algd de manibus; b) tp.
inciděre; tudíž ve rčeních: u. V moc
něčí ineiděre n. dncurrěre, venire in ma
nus n. n poťestatem ales, v osidla, do
nemoci čnezděre in insidias, in morbum
(toto těž implhicari morbo); v nemilosť u.
exciděre gralia ales, v nesnáze molesttits
implicari; u. mezi sbory ozbrojenců in
ciděre inter catervas armutorum, v zášť
ju invidiam incurrěre; v poddanosť něčí
u. servitůte opprimij in servitulem reci
děre; do pokuty poená teneri; v největší
bídu u.čn summam mtseriam delabi; u. do
mdloby animus me deficit, lingui animo;
do hříchu čabi, peccare.

upachtiti, v. „unaviti.“
upáliti, něco deurére algd; u. koho com

burrěre, igni něcaré n. cremare, Z8 Živá

ochablý



upamátování —

“"vivum comburrěre n. in pyrám conjicěre
glam.

upamatování, a) co děj monitio, admomilio;
hb)-— upomínka recordatio, memoria.

upamatovati, koho nač in memoriam reďu
cčre alcui algd; moněre, aďdmoněre, com-|

„monefacčré algm algdů n. ret alcs n. de
re alga; = Kkrozumu přivésti aď bonam
frugem n. ad sanmitatem reducčěre algm;
u. se n memoriam revocare algd; remi
nisci, recordari algd: memoriam rei acls
repetěre; nemohuSe u. non memini; ne
lze mi se na to u. memoriď id non le
neo; jeli „u. se“ -m k sobě přijíti adď
se redire; resiptscěre,

úpatí, jen a) ú. hory raďices (na ů. hory
zn radicibus montis), též infimus mons;
PB)v úsloví: v ú. za kým býti vesligiis
alcg instare.

upejpati se, pulide se gerčre,
úpění, lčamentatio; guestus; clamor flebilis.
úpěnlivý, miserabilis, fiebilis (vox, clamor);

ady. miserabilhter, fiebiliter.
úpěti, lamentari, ejulari, nad čím lamentari,

deplorare algd; geměre algd, ingemiscčre
in re alga.

upevnění, a) Z- upevňování confirmatio;
munilio; Ost. se Častěji opiše slovesem 3
b) — bradby a p. munitiones; opera.

upěvniti, něco, a) pův. durare algd; —
připevniti (provazem) destinare (na př.
vela ad malos, naves ancoris), též — u
vázati vinctre, devincire algd; alligare,
deiigare aď algd; (hřebíky) figěre algd,
k čemu affigěre algd ret n. ad rem; b)
— utvrdíti proti nepříteli munire, com
mumre (urbem, locum, castra), praesidio
firmare (urbem); tudíž tp. firmare, con
Jirmare (imperium, pacem, alým u. ani
mum ales), communtre (dignitatem suam).

upíchnouti se, acu se vulnerare.
upírati, v. „upříti.“
úpis, == spis vůbec libellus; dlužní ú. chi

rographum; syngrapha.
upiti, čeho * summum poculunmlibare; de

gustare a'gd.
upíti, něco connectěre, colligare algdď.
úplatek, a) vůbeo ——mzda, v. toto; b)

zvl. k porašení koho corruptela; largilio;
prelium.

uplatitelný, venalis ; gut corrumpi potest,
uplatiti, a) ——zaplatiti solvěre; dluh u.

dissolvěre aes alienum n. nomina; red
děre debitum; b) u. Koho corrumpěre
algm (pecunič, praemi0); expugnare algm
pecuniá; u. koho, aby něco učinil pecu
má impellěre algm uťfaciat algd; chtiti
koho u. sollicitare algm pecunia; dáti
se u. corrumpi, pecuniam aceipěre ob alad
Jaciendum.

úplatník, opiš slov. předch., též largitor.
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uplěsti, něco, v. plésti.“
upliti, conspučre (algm).
úplněk, měsíce luna plena,
úplnost, a) -— oelitost zniegritas; b)

stačnost Justus numerus, jusla magmludo.
úplný, a) —- celý integer, plenus, lótus (an

nus, mensis); b) o míře a p. Juslus (nu
merus, magnitudo, exercitus, caedes); fre
guens (senatus); -— dokonalý absolutus,perfeclue;| solidus| (lbertas,gaudium);
summus (felcitas); adv. plene, integre;
omníno, plane, prorsus, v. tóž „docela,
zcela“ ; často předslovci de — n. per —,
na př. ú. poraziti, spustošiti, oloupiti de
vincěre, devastare n. pervastare, despo
lare, válku ú. skončiti dedellare; ú. pře
vrátiti, akrotiti pervertěre, perdomare a
p-; jindy vytzne sa dvěma souznačnými
slovesy: ú. poraziti koho Junděre et fu
gare, ú. oloupiti spoltare atgue expilare,
ú. samítati rejicěre eť aspernari a p., V
Voj. Ruk. $ 50, pozn, I< a 2,

uplouti, v. „odplouti.“
uplynouti, tp. = ubšhnouti, 0. čase črans

ire, praelerire; více než 20 let uplynulo
amplius sunt vigintě anni; uplynulo 30
let mezi.... tnlerfuere triginta anní in
ter....; když 10)let uplynulo znterjectis
decem annis; uplynulý praeteritus.

uplynutí, tp. opiš: po u. tři dnů čriďuo in
termisso, málo duů paucis diebus interjec=
tis, paucia diebus posť, roku anno exacto,
první hlídky primů confecta vigilič.

upokojení, placatio, sedalto ; == pokoj tran
guillitas animi; 7—útěcha solatium; con
solatio; solamen.

upokojený, v. „tichý“, n. slov. násl.
upokojiti, u. koho čranguillum facčěre n. red

děre, miťigare, (rozhořčeného) placare
algm n. animum alcs; u. něco tranguil
lure (mare), pacara (provinciam), sedare,
compriměre, repriměre (motum animi);
placare (tram, populum concitatum), com
pescěre (dolorem, guerelas); explěre (fa
mem, sitim, cupiditatem, odium, ex8pecta
tionem alcs); 7—za dost učiniti safis=
facěre alcui; u. se antmo congutescěre „n.
conststěre, též colhigěre se; adď se redire
(po velikém strachu ex magno timore);
nemoci 89 U. Suž n. animi compotem non
esse; U. Be Čím contfentum esse (acguie
scěre in) re alga; u. se o koho conguie
scěre de algo.

upomenouti, upomínati, koho nač moněré
algm rei alcs n, de re alya; požadová
ním: u. koho oč, z čeho Jflagitare algm
algd n. algd ab alg0; appellare algm de
re alga; ost. v. „upamatovati.“

upomínka, v. „vpamatování,“
úporný, v. „urputný.“,
uposlechnouti, koho, čeho, (následkem pod
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danosti, tedy s důr.) parčre, dicto aw
dientem esse, (mírněji) obedire, (dobro
volně) obtemperare, (ještě mírněji) 0b3e-.
gui, morem gerčre alcui; rozkazu u. im
perata ales obedienter facěre; jingěre se
ad arbitrium ales; u. rady segui consi
lium, ut consilo, obtemperara consilio
alcs; u. jiných (lidí) aliorum consilits
regi.

upotiti se, sudare, sudorem emitiěre.
upotřebiti, čeho uli re alga; in suam rem

convertěre algd, k čemu adhiběre algd
rei aleui n. ad algd (na př. remedium
morbo, vim alcut proti komu); conferre
algd ad algd; insuměre, impenděre (pe
cuniam in re alga, ad algd); neupotře
biti čeho, těž omittěre algd; v. též „po
nžiti.“

upouštěti, v. „upustiti.“
upoutati, koho, a) pův. == spoutati vinctre,

devincire algm; — připoutati: k loži u.
koho čectulo affigěre algm; b) tp. capěre,
teněre algm; 'a. koho na sebe algm sibi
adjungěre.

upracovati, něco conficěre, perficčre algd; u.
se labore fatigart.

uprahlý, stcous; aridus,
uprahnouti, exarescěré ; exuri.
uprášiti se, pulvere aspergi; uprášen pul

vere aspersus.
úprava, inastitutio; apparatus: zevnější ú.

fořma species, figura, vehledem k šatům
a p. habitus, cultus; ú. polí agrorum
cultus ; často však opíše se slov. násl.

upraviti, upravovati, něco tnstitučre, consti
tučre (civitatem, rempublicam, rem fami
ltarem), instučre (domum), ordinare (res
suas); conďdire (cibus); recognoscěre (car
mina); u. něco dle čeho accommodare
algd alcut vei, conformare algd ad algd;
Jingěre algd ad algd; rolí u. agrum co
lěre, conserčre, loď navem 'armare, or
nare; lodi upravené naves instructae et
paralae.

úpravný, == dobře vypracovaný elaboratius
(versus) ; nákladný, skvělý lautus (coe
na); adv. laule; u. stolovati bene condi
tis epulis vesci; ost. v. „řádný.“

upravování, v. „úprava.“
uprázdniti, něco vacuefacčre, vacuum red

děre n. relingučre algd; u. se k čemu
tempus n. spaltum n. olium suměre ad
algd; u. 80 od čeho erpeďdire se ab
alga re.

uprchlec, -ík, v. „sběh,“

uprchlý, profugus, fugiens ; o otroku fugitivus.
uprchnouti, v. „utéci.“
uprchnutí, v. „útěk.
úprk, čmpetus; zvl. úprkem propere; eguo

citalo n. admisso, (je-li jich více) egu1s
admissis n. cilati8,

9 —

upotiti se — úřada.

uprositelný, úpropný, exorabilis,
uprositi, kobo exorare algm; dáti se u., pre

cibus exorart (a re alga, by neučinil če
ho); u. něco na kom gprecibus pelěre n.
expetěre algd ab algo, — vyprositi tm
petrare algd ab algo.

upřený, v. „upříti.“
upřímiti Be, nač perseverare in re alga.
upřimnosť,veritas, stmplicitas; fides.
upřímný, verus, simplex, sincerus; minime

faltaw, ingenuus; adv.pere, eimpliciter,
sincer8; ingenue, ex animo; u. řečeno n6
mentiar n. si guaeris, 8i VErUMgUGETIMUS,
uť aperte dicam; u. se přiznati aperte
et ingenue confiteri; u. mluviti logut sin
cere, sine dolo n. fraude; povím u. své
mínění guid ipse sentiam Vere, ingenue,
aperte, ex animi sententia dicam; řekni
mně u., zdali.... nebo.... dic měhtve
rum, ulrum.... an.

upříti, upírati, a) v. „podepříti“ ; b) tp. na
měřiti dirigěre; oči své nač, kam oculos
conjicěre n. convertěre ad n. in algd;
(s) upřenýma očima na koho hleděti
oculis rectis aspicěre algm, oculos defigěre
in algm; mysl k čemu u. animum atten
děre n. adjicčěre ad algd; podobně: u.
kam, u. sobě nač n. co acrifter n. obati
nato animo appelěre algd; proponěre
sobi algd; c) u. komu co negare, perne
gare algd; (důr.) abjurare; (se záporem,
zvl, penize a p.) snfitiari, infitias ire.

upřítomniti, něco sub oculos subjicěre, ante
oculos poněre algd; V. „představiti.“

upsání, v. „úpis.“
upsati, komu něco fransscriběre, liťeris oblt

gare alcui algd.
upustiti, a) -= nechati padnouti měřtěre,

amiltěre algď de manibus; b) tp. u. od
čeho desistere (též abšistěre) a re alga
(na př. sinere, a defensione), omittěre,
miltěre (consilium, odium), finem facčre
(soribendi), (na nějaký čna) intermiltěre ;
desiněre n. desistěre 8 inf. (orare, fugěre,
rogare, těž mittěre rogare od proseb);
abststěře (a bello, pugna), receděre (ab
ařmis od války); deponěre (consiltum,
odtum), abjicěre (rem inslitutam) ; neupu
stiti od čeho, iéž teněre algd; od svého
práva u. deceděre suo juren. de suojure;
desistěre (de sentenlia); u. od zvyku con
suetudinem deponěre, a consuetudine re
ceděre, od zlého a malitia receděre, od
oblehání oppugnationem relingučre n. di
mitiěre; obstdione absislěre; receděre ab
oppugnalione; od žaloby u. causam de
pončre, a causa receděre; u. od koho se
sejungěre ab algo, familiaritatem cum algo
dissučre.

úrada, -ění, consultatio, deliberatio ; — úmysl
constlium.



uraditi se

uraditi Be, oč, na čem ďecerněre (algd fa
cěre); consilium capěre; o římském se
natu často videtur, placet; o lidu. 8ct
scěre, juběre; u. se nač delberare, con
silium inire de re alga; u. Be s kým cčě

pactsci algd cum algo, convenit míht cum
algo de re alga.

úraz, a) zz ursžení, co čin violalio, vulne
ratio; zbraň pro ú. lela (orum); b) =
škoda uražením vzatá, rána vulneratio,
zvl. tělesně vilium, též vulnus; bez ú.
salvus, incolumis; bez ů. stedu salva ve
recundiá; k ů. přijiti, ú. vzíti laeďi, de
bilitari, vitium facčre; k ů, přivésti /ae
děre, violare.

uraziti, urážeti, a) u. něco od čeho decutěre
(papaverum capita baculo); roku u. komu
praeciděre manum alcui, hlavu caput;
tudíž tp. kus cesty u., v. „ujíti“; b)
raniti koho laeděre, violare algm, též tp.
na cti koho u. famam ales; c) u. koho
(nešetrným jednáním n. mluvením) of
fenděre algm n. apuďd algm, též animum
n. aures alcs; laeděre, violare algm n.
animum, aures ales; (bezprávim) injuria
lacessčre algm; svým životem velice urá
žeti esse pesstmi exempli; uraženým se
tvářiti ojffensamsimulare, se cítiti, mníti
injuriam s1bi úllatam putare; 2) u. se,
a) pův. IZ naraziti se nač: ojfenděre (v
hlavu o klenntí caputaď formcem, o ká
men saxo, v nohu pedem); b) tp. u. se
na kom, na čem, nad čím ojfenděre in
algo, in alga re; faslidire algm, algd n.
in alga re.

urážce, auctor injuriae.
urážka, a) abstr. urážení ojřensto; vi0

latio, laesio; b) konkr. = urážlivá řeč
injuria, úrážlivý čin == bezpráví contu
melta; arrogantia,

urážlivosť, v. předch.
urážlivý, contumeliosus; acerbus; gravis,

asper; u. slova verborum. contumelae;
injuria; adv. contumelose (de algo logui,
mlaviti o kom).

určení, a) abstr. 7— určování constilutio,
defimitio; -— vyložení definitio; — jme
nování destgnalio, nominatio, b) concr.
— účel člověka lex m. conditio gua nati
sumus, lex conditiogue vitae; — osud
sors, fortuna; 7—účel věci nějaké const
bum, munus, usus; to jest naše u.ea lege
(conditione) n. ita nať sumus,

určený, v. „určitý.“
určiti, určovati, něco, a) 7- ustanoviti sla

tučre, constilučre, těž finire, definire, na
př. diem, locum (pugnae n. aď pugnamkbitvě),hodinusmrtihoram| mortis,
poenam, prelium rei ales; u. den, též
diem (též s dodatkem certum) dicěre
(k rozmluvě colloguio, k schůzce conve

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.

—
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niendi), diem eligěre, čas tempus dicěre,
destinare; den smrti komu u. diem necis
destinare alcui; určili si čas (k rozmluvě)
tempus inter e08 convenit; u. — ohrani
čiti, omeziti, v. tato; hranice říše u. fi
nes tmperii léerminure; zvl. a) — naříditi
sancire, constitučre, (veřejným ohlášením)
edicěre; daň u. imperare tributum; B)—
rozhodnouti decerněre, statučre; 3) = (na
před) u. koho k čemu destinare algm
ad algďdn. alcui rei (těž consulem); člo
věk jest určen, aby přemýšlel žomo aď
intelligendum natus est; smrť jest všem
určena mors omnibus finita est, ommnes
manet; mn.tla nali omnes sumus ul mort
endum nobis sif; vojsko určeno jest do
Říma exercitlus Romam ire jussus est;
b) = výměr dáti dejintre algd; po
jem povinnosti u. definire guid siť ojfi
cium.

určitosť, ratio explorata; u. slobu, výrazu
sudtilitas ; proprielas verborum; 8 u. =
určitě, v. násl.

určitý, Z ustanovemý constitutus; finitus n.
defimtus; TZ nezměnný certus, firmus,
stabilis; zjištěný exploratus; v u. den
ad diem, ad diem conshitutum; tn diem
certum; dlé počtu určeného ad numerum;
v u. čas ad tempus; stato n. certo tem
pore; v u. hvdinu aď horam; adv certo
n. certe (na př. sctre); zcela u. odpově
děti sine ulla dubitatione responděre; mlu
vij u. (— nerozvláčně) presse dicčre.

urobiti, v. „udělati.“
úroda, a) vůbec = co se urodilo fruclus;

ů. zemská Jfruges; b) zvl. — hojnosťf,
plodnost fertilitas, ubertas; annus felix;
jest n. byla skrovná ú, frumentum angu
stius provenit. '

uroditi, parčre (lideros); tp. creare, parěre,
ejhcčěre (discordiam a p.); u. se nasci;
o rostlinách proventre (s příslušným adv.)
obilí se špatně urodilo frumentum angu
stius provenerat.

úrodnosť,fertilitas; ubertas agrorum; (0 li
dech a zvířatech) fecundifas.

úrodný, fertils; uber; -—skutečně úrodu
poskytojíci fructuosus; o lidech a zvířa
tech fecundus; ú. půda solum uber, ager
bonus, ferax; ú. nač fertilis ret ales; ú.
rok annus felix; ú. býti fruclum ferre n.
eděre.

úrok, n. v p). úroky, (vzhledem k dlužní
kovi) usura, obyč. v pl. usurae, (vzhle
dem k věřiteli) fenus; peníze dáti, ulo
žiti na ů. pecuniam fenori dare n. fe
nore occupare, v. puložiti“; u. bráti
(« peněz) od koho usuram accipěre ab
algo; na veliké ú. peníze vziti pecuntam
grandi fenore acetpěren. suměre; ú. pla
tili usuram solvěre; úroky se nahromadí,2

—
——
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zvýší usurae mulliplicantur, pohlcují, pře
výšvjí jistinu merguní usurae sortem.

uroniti, «ffunděre, profunděre (lacrimas);
ve rčení: ani slzy nevroniti lacrimam

non mitlěre.
urovnati, a) IZ rovré učiniti aeguare, ex

aeguare (locum, arecm); b) — srovrati,
spořádati, v. toto; odstraniti Pbllěre
(difficuitates); componěre, diřiměre (li
tem); ©)— smiřiti tn graliam reconciliare
(homtnes); tudíž: u. se pacisci inler se,
s kým lransigěre cum algo.

urozeni, v. „rod.“
urozenost, nobílitas; genus nobile, stirps ge

nerosa; tp. — šlechetnost antm? magnt
tudo,

urozený, nobilis; nodil genere n. loco natus;
tp. = šlechetný magnanimus, generosus.

urozuměti, V. „srozuměti.“
urputilosť, urputnosť atd., v. „tvrdošíjnoat“

atd.
urůsti, v. „vyrůsti.“
urvalec, furcifer.
urvati něco, avellěre, abripěre, auferre algd.
urychliti něco, malurare, accelerare algd

(na př. mortem); u. kam, u, jití malurare
iter, malurius proficisct,

urýpnouti, v. násl.
urýti, ewciděre (cespitem); u. obraz scalpěre

n. sculpěre, inciděre algd in aes.
úryvek, fragmentum (obyč. jen v pl.).
úřad, a) co postavení jednotlivce MUNU8;

se zvláštními vedlejšími významy též:
(— čestný ú.) honos, (veřejný) magistra
tus, (vzhledem K oboru vykázanému)
provincia; pars; (Z postavení) locus;
(vzhledem k povinnosti) officium; kněž
ský ú. sacerdotium ; vyslanecký ú. legu
tio; civilní a vojenské ú. magistralus et
imperia; z moci úřadu, úřadem pro auc
toritate, pro imperio; ucházeti se o Ú.
petěre magistratum, munus, honores; am

bire magistratum ; po prvé rempublicamcapessčre; ú. nastoupiti, ú. (veřejný) na
se vzíti ad rempublicam acceděre, munus
n. magistratum inire, suscipěre, ů. vésti,
říditi, spravovati, zastávati, na ú. býti
(publicum) munus obire, sustiněre, gerčre,
publico munere fungi, muneri praeesse,
potestatem gerčre; nemíti na sobě ú,, ne
býti v ú. postaven přivatum esse; vojen
ský ú. vésti, konati, spravovati, zastá
vati imperium gerére, administrare; ů.
s sebe složiti addicare se magistratu, ab
ira munere, deponěre magistratum; jiná
úsloví v. u těch kterých sloves; b) co
vrchnosť, v protivě obecenstva magistra
tus; judex; forum; odevzdati něco ú.
ad judicem deferre algd; města patří
pod tento ú. ctvilates in id forum conve

< ntun

uroniti — useknouti.

úřadní, pudlicus; ú. práce negolum publi
cum; ů. činnosť, v. „úřadování“; ú. 0
soba magistratus; ú. sluha opparitor;
vialor; ú. moc polestas; ú. šat vestis fo
rensis; ú. cesta tler publice spaceptum,
(u římských úředníků) lustratio provin
ciae; ů. vážnost dignitas; Často se opíše:
„ ú. zprávu podati o čem publice referre

“ de re algaj tvoje ú..psaní ltterae guas
publice mtiststi; dal mu ů. rozkaz pro
auctoritate (n. imperio)ei imperavit, ut...
adv. publice; pro auctoritate, pro imperio;
publica auctoritate. >

úřadnictvo, =—úřadníci, v. násl.
úřadník, magistralus; též vůbec gut munere

algo fungituř; dvorní ú. muněri alcui au
lico praefectus. '

úřadování, aďdmtnistralio muneris; Z čin
nost úřadní acttones; za jeho ú. dum
functus et munere; ve svém Ú. in munere
suo obeundo.

úřadovati, 7—úřad vésti, v. „úřad.“
uřezati, uříznouti, něco aůdscžděre, (úd ně

jaký) amputare algd; uši u. desecare au
res; u. koho vulnerare algm; u. 86 vul
nerare se cultro.

uřknouti, koho fascinare algm.
usaditi, usazovati, usedati, 1) trans. a) v.

„posaditi“; b) u. koho == osaditi collo
care algm in loco algo; colonos n. colo
niam in locum algm deducčre; podobně:
v. koho v úřad nějaký praeficčre algm
muneri, mandare alcui munus; 2) intr.
usedati z slaběti, v. toto; tp. srdce mi
usedá (bolestí) dtrumpor dolore; 3) u. se,
a) rz sednouti considěré, residěre (in
prato, humi); b) — ssaditi se, o tekuti
nách siděre, subsiděre; ©) u. se někde,
a) — obydlí zvoliti constděre, sedem ac
domicilium constitučěre n. collocare in loco
algo; certam sedem ac domicihum sibi
parare; P) u.se na něco adhaerescěre, in
haerescěra rei alcui.

usazení, a) 7- posazení, v. toto; b) u. (se)
někde (domovem) colonia n. opiš slove
sem ; == ustanovení (v úřadě) opiš slo
vesem.

úsečnost, sublilitas ; proprietas verborum,
úsečný, pressus, subtilia; adv. presse, sub

tiliter.
usedati, v. „usaditi.“
usedavý, tp. u. pláč singultus; adv. u. pla

kati singultire.
usedlost, sedes stabilis,
usedlý, u. někde gu? alicudi (sedem stabi

lem et) domicilium habet; gui sedem re
rum ac fortunarum alicubi collocavit; tp.
——nemladý, vážný gravis, čemperatus,
constans; usedlejší gravioris aelatis,

usednouti, v. „usaditi se.“
useknouti, něco, v. „utíti.“



uschnouti — usouditi.

uschnouti, ugychati, (na povrchu) exsticeart,
(u vnitř) arescčre, exarescěre; tp. — zhu
beněti macescěre, (důr.) macie extabescěre ;
uscblý ariďus, v. „suchý.“

uschovati, něco, v. „ukryti“, „uložiti.“
uschrániti, parsimonid n. parce vivendo col

lgěre algd.
usídliti, v. „usaditi.“
úsilí, labor, contentio (virium), intento;

s velikými ú. cum magna contenltone;
non sine magno labore; 8 největším ú.
též summáavi; v. též „snaha“; je-li „ů.“
— záměr, v. toto.

úsilnosť, v. předch.
úsilný, vehemens; (o osobách též acer, gra

vis, fortis); ú. snaha contentio, labor;
adv. vehementer; entire, inlente; magno
pere; eliam atgue etiam; jindy dvěma
souznačnými slovesy: co nejúsilněji sta
rati se prospicěre et consulěre.

usilování, conaťus (v pl.) v. „ůsilí.“
usilovati, oč n. něco učiniti elaborare, niti,

(velmi omnibus nervis) contenděre pro re
alga n. ut (ne) algd fiat; studěre, mag
nam operam dare rei alcui; © to usiluji
jedině, aby.... id unice contendo et la
boro, ut....; ost. v. též „zasaditi se“,
„pracovati.“

úsilovnosť, -ný, v. „úsilnost -ný.“
úskalí, scopulus; sarum, cautes; tp. 8co

pulus.
uskočiti, resilire (o osobách i věcech) — utéci,

v. toto.
úskočník, v. „úskočný.“
úskočnosť, ——lesť insidiae, dolus, fraus; —

obmysl ars, artificium; furtum.
úskočný, subdolus; důr. tnsidiosus, dolosus,
< fraudu'entus; = chytlavý captiosus; spů

sobem velmi ú. se tázati captiosissimo
genere interrogationts uli; adv. ingidiose
n. per insidias, dolose, per fraudem,

úskok, a) v. „útěk“; b) — výmlava por
fugium, praelextus; ú. hledati tergiver
sart, deverticula guaerčre; c) v. „úskočnost,“

úskok, v. „sběh,“
uskrovniti, (komu n. sobě) čeho, Čemu, co,

v čem minučre, imminuěre algd; řeči u.
linguae moderari; moďum teněre verbo
rum; u. sobě v jídle a pití continantem
esse in omni victu; u. pravdě a veritate
defiectěre; ú. útraty, u. sobě v útratsch
sumptus circumežděre, modum salatučre
sumptibus,

uskřipnouti, compriměre algd.
uskutečniti, něco perficěre, ejficěre, ad ef

fectum adducčěre algd; své záměry u.
perficěre guae cogitaveris; u. se, přelož
pass. sloves předch.; sen se uskutečňuje
somnium evadit,

úsloví, sententia, dictum; 7—rčení locutio,
úsluha, v, násl.
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úslužnost,oficium; obsegutum ; studium alits
n. aleui inserviendi.

úslužný, ojficiosus, ojřicit plenus; adv. of
Jiciose.

uslyšeti, exaudire, audire, Ost. V. „slyšeti.“
usmáti se, usmívati se subriděre; arriděre

(tu se K, usmál arrisit hic C. leniter);
u. se na koho arriděre alcui (pův. i tp.);
štěstí se naň usmívá fortuna ei arridet
n. ajffulget.

úsměch, v. „úsměv“ i „úsměšek,“
úsměšek, a pl. úsměšžy črrisio, irrisus ; lu

dibrium; ú. sobě strojiti, ú. míti z koho
algm ludibrio haběre, luděre, tiluděre,
ludificari algm, z čeho rem tn ludibrium
verlěre.

úsměv, lenis risus.
usměvačný, trridens, tiludens; o věcech a

cerbus; u. řeči acerbe dicta; verborum
aculei; adv. cum trrisione; acerbe,

usmiřiti, v. „smiřiti.“
usmivati, v. „usmáti.“
usmívavý, subridena,
usmrcení, caedes, occisio.
usmrtiti, koho, vůbec znterficčre, oceiděra,

bez prolití krve, na př. zardoussním a p.
necare, násilně trucidare algm; samého
so u. morčem sibi consciscčre, manus n.
vim sibi inferre,

usmysliti, sobě něco, a) 7 vymysliti exco
gitare a!gd; = na mysl přijíti dn měn
tem mihi venit algd, succurrit milů algd j
b) = rozmysliti se consilium capěre (algd
facěre n. faciendi).

usnadniti, v. „ulehčiti.“
usně, corium, ,
usnésti se, na čem, o Čem stťatučre, consti

tučre (algd facěre), (po vespolné úradě,
zvl. o úřadech) děcerněre; consilium ca
pěre (algd facčre n. faciendi); o senatu
římském často videtur, placet, též censet,
o lidu sciscčre, Juběre ; usnesli jsme se o
míra par convenit inter n08.

usnešení, decretum; senlentia; paclum, con
venfum; u. sonatu senatus consultum, lidu
plebiscitum. :

usnouti, obdormiscěre, somnum capěre; U
snalý somno sopitus; tp. A) ZZ v zapo
meauti přijíti čn oblivionem addďuci; b)
v Pánu u., v. „umříti.“

usnovati, pův. u, přízi telam ordiri; tp. ně
co zlého u. moliri, sčručre, machinartč
algd.

usnutí, opiš slovesem.
usouditi, deceručre (algd n. de re alga), ju

dictum facčěre,sententiam ferre n. dicčre;
judicare (de re alga); u. koho za Go, v.
„uznati“; u. někomu něco dajmmare, con
demnare algm (smrť capitis n. capite,
pokuta 10000 a3 denis millibus aeris);
trest komu u. poenam statučre n. consti
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tučre aleu n. in algm; podokně: usou
zeno mi něco bohem ďidinitus algd mihi
accidit,

usoužiti, koho exoructare algm; u. se mac
rore se conficčre n. consumi, confici.

uspati, koho sopire, consoptre algm.
úspěch, (-—dobrý výsledek) sucosssus ; even

tus secundus; V. „pokrok“, „výsledek,“
uspěšniti, uspíšiti, v. „urychliti“, „pospí

šiti“, „přenáhliti“; u. na koho opriměre
algm (též s dodatkem zncautum, impru
dentum).

uspokojiti, v, „upokojiti.“
úspora, TZ uspoření compendium; Z 00

uspořeno guoďdguis parstmontá collegit.
uspořádání, disposilio; instičutio, deseriptio;

instructio; Z pořádek ordo; u. slov ver
borum compositio; pečlivé u. látky rerum
componendarum dilgentia; v. násl.

uspořádati, a) vůbec v pořádek uvésti or
dinare, in ordinem redigěre algd; inst
tučre, constitučre (rempublicam, civilatem,
rem famiharem), tnstručre (domum), ordi
nare (res suas), componěre (crines; men
tem; res látku); u. koho, zvl. vojsko co
pias ordinare, disponěre, k bitvě in
stručre aciem mn.ordines, k pochodu in
stručre agmen; uspořádaný život vitae
genus distinctum; vita disposita; b) 3—
umluviti, v. toto; ©)7 smiřiti 'compo
něre (hitem), in gratiam reconciliare (ho
mines); 2) u. se, res suas ordinare, in
ordinem redigěre; tp. u. se, v. „smluviti
se“ ; u. se s kým čranstigěre cum algo.

uspořiti něco, parsimonia 2. parce vivendo
colitgěre algd; tp. u. si něco, něčeho —
neučiniti ommttěre algd, superseděre re
alga ; tuto starosť můžeš sobě u. non est
guoď hoc cures, milte has curas.

uspůsobenosťatd., v. „spůsobilost“ ati,
uspůsobiti něco, formare algd; u. něco k

čemu redigěre algd in formam rei ales;
tak uspůsoben ea forma, ed specie.

usrozuměti, V. „srozuměti“; u. se k čemu,
s kým convenit miht cum algo (conventt
inter nos).

ústa, a) pův. z rty labra (orum); — huba
08; 8 otevřenými ú. hians; s ústa chleba
ojffa,frustum panis; do ů, vzíti něco, v.
„jísti“; ničeho do ú. nevzíti ctbo prorsus
abstiněre; b) tp. k naznačení mluvy: a
nesměli ani ú. otevříti nec hiscčre aude
bant; on sotva ů. otevře dnops verborum

» est; z Ú. něčích slyšeti něco ex algo au
dire algd; vždy v ů. míti něco algd sem
per in ore haběre, logui; nic si nedati
od ú, vzíti libere n. aperte logui; mlu
viti co sliaa k ú. přinese gůidguid in
buccam vemiť, dicčěre; « Úú.v uši n. z ů.
do ú. rozkázali praesens praesentem mo
nuit; do ú. lidských přijíti venire in ser

usoužiti -— ustaviti.

nem hRhominum, abire in ora hominum;
svými ú. hrubě se chváliti magna logut.

ustálený, v. „uršitý.“
ustalosť, ustalý, v. „unaveni“ atd.
ustálý, v. násl.
ustáliti, něco, (víno a p.) dehguare algd;

tp. 7 stanoviti, určiti, v. tato; u, se =
určitým, povným se státi, v. tato.

ustání, v. „unaveni“; bez u. conttnenter,
perpetuo; též vehementer; eliam *atgue,
etiam.

ustanovení, a) v. „určeni“; b) = nařízení
edictum; decretum; — rozkaz imperium,
praeceplum; ostatně častěji 83 opiše slov.
násl.

ustanovitel, práv legum lator; ost. opiš slov.
násl,

ustanoviti, něco, a) v. „určiti“; b) — zří
diti: u, koho kým, za co facére, crsare
(algm regem, ducem, heredem), consti
tučre, creare algm (na př. svědkem če
stem) ; u. koho králem regnum alcut de
ferre, constituěre algm regem, dědicem
dnstitučěre alom heredem, za poručníka
tutorem inslitučre algm, úředníkem prae
Jicěre alom muneri, mandare alcut munus ;
u. koho nad „Čím praeficčrea n. praepo
něre algm alcui, za dozorce komu appo
něre algm custodem alcui; u. soud (soud
ce) eonstitučre n. institučre judicium ; mí
sto jiného u. koho sujřicčěre, substitučre
algm; c) — naříditi sanoire (na př. legi
bus), (veřejným ohlášením) edďicčre,vů
bec tmperare, sciscěre (algď n. ut n. ne
gutd fiat); za právo u, sancire, imperare 5
d) u. u seba Z u. se na čem sťatučre,
constistučre, decerněre (algd facčre), con
siltum capěre (algd facčěre n. faciendt);
ustanoviv se na tom hoc tnito consilio;
v. též „usnésti se“ ; ustanovil jsem se na
tom, též certum n. exploratum milu est,
někdy i part. fat. act: ustanoviv 80 na
tom, že na město udeří urbem oppugna
turus; nevěděli, na čem 88 u. Agesitare,
consilii inopem esse, fluctuare.

ustati, ustávati, a) ——unaviti se, v. toto;
b) u. v čem, (s) čím, od čeho, V. „upu
stiti“ b).

ustáti, a) u. právo na kom n. na koho,
u. něco právem evincčěre; b) u, se stando
fatigart.

ústav, vůbec čnstitutum; — škola schola.
ústava, forma civilatis, instiluta reipublicae,

rationes civiles; dáti zemiů, rempublicam
institutis temperare; míti vlastní Úú, suis
legibus udi.

ustavičný, perpeluus, continuus; conlinens;
asstduus; adv. perpeluo, continenter 3 as
sidue; etiam algue eliam; (důr.) sempor;
u. býti někde asstduum esse loco algo.

ustaviti, v. „postaviti“, „určiti,“



ústavní —

(ústavní, čnsditůlis n. formae reipublicae con
ventens; 7 zákonný legitimus; adv. in
stitutis n. formae reipublicae convenien
ter; legitime.

ústí, ú. řeky ostium; 08; též 83 opiše: ne
daleko ú. Rýnu non longe a mart, guo
Rhenus infiuit.

ustlati, lectum sterněre.
ústní, -ý, i adv. ústně, přelož buď adj.

praesens m. adv. coram n. zájmenem
dpse; někdy též abl. voce, verbis; ú. po
dání fama; memoria; nestejnosť ú. po
dání diserepantia auctorum; ú. spolaroz
mlouvání, ú. rozmluva sermo pruesens,
sermonis commumicaho, též collogutum ;
dáti komu ú. odpověď, odpověděti komu
ú. alcui voce responděre; napomeaul jej
ů. praesens praesentem monuil; ú. něco
vykládati coram algd exphcare; ú. komu
co naříditi coram n. praesentem mandare
alcui algd; ú. a písemní zprávu obdržsti
nunciis et literis certiorem fieri; avšak
ostatní ú. (vyjednáme) sed Aaec n. ce
tera coram (agemus).

ustoupiti, ustupovati, a) pův., u. z cesty, na
stranu deceděre, receděre; via exceděre;
abscéděre, disceděre, komu deceděre al
cut, vitam dare alcut; tudiž b) tp. a)o
vojsku, v bitvě ustupovati peďdem n. gra
dum referre, se recipěre; ceděre, loco ce
děre, receděre, o veliteli: erercitum de
ducěre (ab loco algo, Romam), castra re
ferre (in loca tutiora); vůbec ——odejíti
abire, disceděre, proficisci; neustupovati
suo loco non ceděre; jemu ustoupila naše
vojska ei erercitus nostri cesserunt; při
nutil nepřítele, že ustoupil Řhosles loco
depuliť, hostes commoviť, aciem hosiium
inclinavit; P) u. komu, před kým 3—mí
sto dáti koma ceděre alcut (v čem re
alga); locum dare (fortunae) — přelešk
dáti inferiorem esse algo; noc ustnpuje
dni noctem dies excipit; rozkoš ustupuje
ctnosti voluptalem cessuram arbitror vir
tuti; x) u. od čeho, v. „upustiti.“

ustraniti, v. „odstraniti.“
ústrašiti koho, terrorem alcui injtcčre, incu

těre, ajfferre, inferre; tm terrorem conji
cěre algm; u. ge limor me incesstt n. 00
cupať.

ústreta, ve rčení: v ústrety komu jíti 0d
viam tre, proceděre; oceurrěre alcut (též
periculo); tp. emrti v Ú. ji morti se of
ferre, mortem oppelěre.

ústrk, = závada ojffensio; ost. opiš slove
sem ojffenděre in algo; stal-li sa v čem Ú.
st guid offensum est.

ustrnouti, a) nepohnatelně státi, v. toto;
b) u. nad čím obstupescěre, stupescčre re
alga, (strachem metu, prae metu) ; cohor
reacčre; ustrnutý stupens, obstupefactus;

——m—
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2) u. se nad kým, nad čím misereri, mi
sericordid capi n. commoveri ales.

ustrnutí, stupor; horror; 7— útrpnosť, v.
toto.

ústroj, v. „nástroj.“
ústrojí, composihio;natura; nalura et figura

rei ales.
ustrojiti, v. „přistrojiti.
ústředí, v. „střed“ atd.
ústřice, ostrea nD.ostreum.
ustřihnouti něco, desecare, resecare a'gd, (na

př. ungues).
ustříknouti, v. „postř.knouti.“
ústup, -ek a) ——ustoupení recessus; con

cessto; tp. u. komu činiti v čem ceděre
aleui in re alga; alcs voluntati mořem
gerěre; přinutiti kobo k úů. cogěre algm
uč de postulalis algd remittat; b) misto,
kam se ustupuje recessus; ——výklenek
a p. podium; ——pavlač solárium.

ústupnosť,facilifas; (důr.) inďulgentia; 0
segulun; V. „ústup.“

ústupný, facilis; (důr.) mollie, indulgens, in
obsegutumpromptus.

ustydnouti, tp. v. „ochabnonti,“
úsudek, a) — nález soudcův juďicium; sen

tentia; ú. smírčího soudce arbitrium; ú,
vynésti judicium facčre, sententiam ferra
n. dicěre; b) m mínění vůbec Judicium,
sententia, existimatio; dla mého úů. meo
Judicio, meč sententič, me judice, ut mihi
guidem videtur; ú. svůj podati o čem
judicare, existimare, statučre de re alga,
samostatný suo judicto uti; každý má
svůj Ú. ewislimatio omnibus communis
est; tězati se koho o jeho úů, 'o čem
guid placeat aleui de rě alga exgutrere;
nestara'i se o ů, jiných o sobě negligěre,
guiď de se guisgue sentiaťt; ©) m soud
nost Judictum.

usušiti, něco, v. „Ssušiti“; u. Se,
schnonti.“

usvědčiti, ně:o festificari, testimonio confir
mare algd; u. nico na koho, u. koho v
čem convincěre, coargučre algm rei alog;
usvědčen convictus, táž compeřtus rei
ales.

úsvit, diluculum ; man2; na Ú, primo mane,
prima luce; bene mano,

ušák, auriiulus,
ušatý, longis auribus; auritus,
ušetřiti, a) u. koho paročre, veniam dare

aleui; trestem koho u. remittěre aleui
poenam; v práci laborem n. molestiam
a!cu?non injungěre; b) u. si čeho parsi
momtů n. parce vivendo colligěre algd;
ost. v. „šetřiti“j 2) u. se čeho viřare,
evilare algd.

ušjnouti, v. „uchýliti.“
uškleba, 2rrisor, derisor.
úšklebačný, drridens, illudens; mordax; ú,

v. „Ů
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slova aspera verba; Aadv.
mordaciter, contumelhose,

úšklebek, črrisio, trrisus; ú, snášeti illudi.
ušklebiti se, na koho zrriděre, dlluděre algm.
úško, u nádoby ansa, u jehly a p. foramen.
uškoditi, komu, a) — škodu učiniti nocére

alcui ; (důr.) damnum n. detrimentum in
ferre aleut; b) — v cestě býti obesse, of
ficěre aleui; c) ubližiti tnJurtam facčre n.
inferre alcut.

uškrtiti, koho spiviťum n. fauces eliděre al
cut, strangulare algm; obyč. trucidaře
algm.

ušlapati, proterčrij obterčre (segetem).
ušlechtilost, pův. nobililas ; spanilosť ve

nustas; v duševním obledu: liberalitas;
ingenuitas; humanilas; u. mravů urban
tas, morum elegantia; pravá u. vera ho
NEsta8.

ušlechtilý, a) pův. nobilis; generosus;
spanilý venustus; — dobrý bonus; *b) o
věcech egregiu8; TZ jemný čenuis, tener;
c) vzhledem k povaze: liberalis, inge
nuus; honestus, libero homine dignus; u.
mysl animus liberalis n. ingenuus, gene
rosus; liberalitas; u. mravy morum n.
vitae elegantia; u. spůsoba forma Uibe
Talis.

ušlechtiti,- -fÚovati, něco ewcolčre, aďd huma
nitatem informare (vitam, mores. n. ani
mos hominum).

ušlý, v. „ujíti.“
ušní, 4) pův. gen. auris n. aurium; b) u.

svědek česťis, gui tpse audivit.
ušpiniti, něco tnguinare, contaminare algd;

ušpiněný, v. „špinavý.“
uštědřiti, komu čeho largiri alcui algd.
uštipačný, úštipek atd., v. „úsklebačný“ atd.
uštipati kcho, (— umrtviti) mordicus inter

ficěre algm.
uštípnouti, ušťknouti morděre, pungěre algm

n. algd; od hada n. hadem uštknut býti
a serpente pungi n. ici,

uštknutí, morsus (serpenlis).
utáhnouti, utahovati něco, a) 7 moci tá

hnouti trahčre; nemoci něco u. loco suo
mověre non posse; trahěre non posse; b)
= stábnouti constringěre algd; vincire,
devincire, devincire algd; tp. u. koho cir
cumscriběre algm; 2) u. se prací labore
confici, fatigart.

utajiti, v. „zatajiti.“
utéci, utíkati, a) -— uplynouti dejlučre, ef

fiučre; proftučre; b) utikati fugěre, tm
fuga esse; utéci aufugěre, ejfugěre, — roz
utikati se diffugčre; všichni utíkají om
nes dijfugiunt, in fugam se conjiciunt;
chtiti u. fugam parare; u., o vojínech,
též fugae n. in fugam se dare; u. odkud
fugěre ab mn.ex loco algo; elabi (custo
diae n. vinculis z vězení), fugěre, effugěre

na—

cum drrisione; |

úšklebek — utišiti.

(ex proeho); profugěre (ex n. ab urbe,
domo); ost. v. „útěk“; u. před kým,
před čím algm n. algd fugěre, ke komu
confugěre ad algm, u. čeho, čemn de/u
gěre (proeltum), effugěre, vitare (pertcu
lum, mortem), fuga se subtrahěre ret al
cui; zvl. o čase: transtré,. praeterire,
abire; 2) u. se k někomu confugěre, též
perfugěre, refugěre, se recapěre ad algm,
kam čn locum algm; u. se ke komu o
pomoc auxilium n. opem n. opem atgue
auxilhum n. praesidium pelěre ab algo.

utečenec, v. „sběh.“
útěcha, 7— potěšení, v. toto; zvl. — po

těšení v neštěstí solatium; consolatio; —
pomoc praesidium; — útočiště perfu
gium : On jest mi ú. dile mčhi est perfu
gio; ů. v stáří, v mém nynějším stavu,
v mé veliké bolesti solatium n. consola
tio senectutis, fortunae praesentis, doloris
maximij; ú. komu poskytnouti solattum
dare, ajfferre alcui; ů. míti v čem S86
consolari re alga; to jest mi ú.hoc milu
est solatio, eo solatio utor, jedinou cons0
lor me maxime €0 solatio; ú. poskytující
consolatorius, solatii plenus.

utěk, fuga; dáti se na ú., v ů., do ů, fu
gam capěre, peělére, capessěre; fugae se
mandare, 8e commiltěre; in fugam se
dare, se conferre, (rychle) tn fugam ae
conjicěre, O vojínech těž terga vertěre;
plužebnictvo královské dává se na ů, fit
fuga regis apparitorum; prvý se dáti na
ú. fugientibus ducem se praeběre; na ú.
přivésti, k ú. přiměti, donatiti koho fu
gare, tn fugam conjicěre, dare, vertěre,
convertěre algm; profhigari algm; na ů.
býti fugěre, in fuga esse, — na útěk se
strojiti fugam parare.

úterek, * dies Martis.
utěšení, v. „útěcha.“
utěšenosť, a) v. „útěcha“; u. mysli anim?

tranguilitas, animus tranguillus; b) —
Jeposť venuslas; gratia.

utěšený, a) ——potěšený sedatus, tranguil
lus (animus a p.); b) ——lepý venustus,
gratus, jucundus; o krajinách a p. amo8
nus; nemám u. chvíle nunguam guielá
mente consistěre licel; adv. venuste; a
moene.

utěšiti, v. „potěšiti.“
utichnouti, v. „putišiti se“
utíkati, v. „utéci“ ; -ání, v. „útěk,“
útisk, vexalio, injuria; ú. činiti verare,

preměra algm; ú. trpěti, snášeti verari,
premi.

utiskovati, koho preměre, vexare algm; in
juriam inferre alcut.

utišiti, seďara (turdas a p.), ost. V. „upo
kojiti“; u. se, o osobě, v. „upokojiti se“ ;
jindy na př. o moři, o větru a p. desi



utíti — utrhnouti.

něre furčre, gutescčre, sedari; congutescčre,
conticescěre.

utiti něco, abscžděre (arbores, ramos), (ze
předu) praeciděre algd, blavu komuu.
caput alcui amputare, absciděre, praeci
děre, (mrtvole) caput absciděre cervicibus,
ruku mečem u. praeciděre gladio manum;
u. 8e vulnus sibi inferre, infhgěre.

utknouti, utkati, koho bojem adorirt, ag
gredi, impugnare algm; impelum facěre,
incurrěre in algm; u. Be polem proelio
congredi,

utkvěti, v čem, na čem haerěre, inhaere
scěre, inhaerére in alga re, (utkvělý v
čem fixus, infixus tn re alga); něco utkví
n. utkvělo v mysli, v paměti /nsidet algd
dn animo, haeret algd in memoria, hlu
boko v duši algd pentitus inhaerescil in
menle.

utlačiti, -ovati, v. „utiskovati“ ; — udusiti
oppriměre (algm, algd); v. též „potlačiti.“

útlocitný, mollioris animi; verecundus.
utlosť, a) tělesná čeneritas; b) duševní če

neritas; mollitia (animi), ——laskavost a
„ mor, o dětech a p. pielas.
utlouci, a) z odtlouci decutěre alagd; b)

tlučením usmrtiti oceiděre algm; c)
roztlouci contunděre algd.

utlumiti, něco frangěre (sonum), attenuare;
tp. opriměre (animos), — utlačiti sedare,
compriměre (tumullum, impetum); restin
gučra (ignem, též cupiditatum ardorem);
utlumený, o hlasu submissus.

útlý, a) tělesně lener; tenuis; v ú. věku
in teneris; od ú. věku a členero; a pri
ma infantia; b) duševně mollis, mollioris
animi.

útočiště, — útulek refugium; perfugium, re
ceptus, (mám Úů.refugium mn.guo confu
giam habeo, ú. poskytnouti perfugium
praeběre aleui; recipěre algm);7—co čin:
perfugium; receplus; 7—ochrana praesi
dium; ú. bráti, vzíti k někomu, v. „u
téci se“; ú. míti ke komu Aaděreperfu
gtum n. receplum ad algm.

útok, a) od jednotlivce učiněný tmpugnatio
oppugnatio, petilto; zbraní na kohoú.
učiniti ferro algm petěre; b) zvl. ů. v
bitvě čneursio, impelus; incursus; impres
sto; ú. učiniti, útokem hnáti na koho
impelum (incursionem) facčre in algm;
adoriri, aggredi, impugnare algm, inva
děre algm n. in algm, incurrěre, irruěre
in algm ; signa inferre in algm; na ne
přítele se strany ú, učiviti dn latus ho
stium incurrčre; útokem hnáti na město,
dům a p. (vi) oppugnare n. adoriri (ur
bem, domum); impetum facčre in ur
bem; dáti n. poručiti ú. učiniti na město
milites ad urbem oppugnandam admo
věre; ú. odraziti tmpetum hostium pro
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pulsare n. repriměre; ú.cdolati tmpelum
sustiněre.

utonouti, aguis hauriri; aguis n. ftuclibus
submergi; fluctibus obrui; tn agua perirej
s lodí: naufragium facěre.

utopiti koho, agua mergěre n, in agua de
mergěre algm; u. se, v. předch.

utracení, a) utrácení peněz effusio; sumptus
effusi; b) u. zločince supplictum.

utráceti, v. „utratiti.“
útrapa, cruciatus; tormenta (orum); — sou

žení maeror; aegritudo; úů.dojíti, dodě
lati se dn cruciatum ventre,

utrápiti koho, enecare, též conficěre alam;
u. se confiet (maerore, aegriludine, curi8).

útrata, sumptus, impensa; ú. na pohřeb
sumptus funeria; tmpensae funebres; Ú.
na stavbu sumptus aedificationis; peníze
na ú., ú. na cestu včačicum; ú. právní
* summa litis; ú. válečné impensa belli;
zbytečné ů. ejfusto, sumptus ejffusi; na
vlastní ú. suo sumptu, suis sumplibus;
privato sumptu, impendio privato; de
suo; na obecné ú, pudlico sumplu, de pu
blico, publice; k označení veliké úů.stá
vá pl. sumptus, impensae, impendiů; Ú.
sobě nadělati, ú. činiti, vésti sumplum
n. sumplus facčre, stavením sump(uose
aedijicare; žádných ú., žádné práce ne
litovati nec impensae nec labori parcěre;
ú. nésti sumptus tolerare,

utratiti, utráceti, a) v. „zahubiti“; zvl. u.
zločince supplictum suměre de algo, sup
plicio afficěre algm; morte multare algm;
b) u. peníze a p. consuměre, absuměre
(pecuniam, rem famiharem); (msrně a
zbytečně) effunděre, profunděre (pecuni
am, patrimonium), dissipare (rem familia
rem) ; mnoho (zbytečně) utráceti -— mar
niti, marnotratník býti, v. tato.

utrejch, v. „jed.“
utrhač, calumniator; obirectator; gut de fa

ma alcs detrahit.
utrhačný, o osobách contumeliosus; maledicus,

maledicendi studiosus; o věcech contu
meliosua (literae); probrosus; injuriosus;
u. spis čibellus famosus; u. slova male
dicta, convicia; adv. contumelose, pro
brose.

utrhání na cti, calumnia; criminatio; 0b
trectatio.

utrhnouti, utrhati, utrhovati, a) ——trhnutím
odděliti decerpěre, carpěre, legěre (poma,
herbas); deripěre (vestem),stringěre (fron
des); ——přetrhnouti, v. toto; b) — u
menšiti: na mzdě a p. utrhovati, utrh
nouti komu detrahěre de mercede alca;
ústům u, od úst u. fraudare se wiclo
suo; ventrem fraudare; ©) utrbati koho,
komu (na cti) detrahěre de fama n. ext
stimalione ales, maledicěre alcui; invi
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diam n. infamiam concitare aleui; de algo
absente detrahendi causa maledice contu
meliosegue dicéŘe ; 2) u. se (o konícha p.)
vincula abrumpěre; jindy — přetrhnouti
se rumpi, dirumpi; tp. u. se na koho a
spere algm appellare, incřepare; acerbius
inveht in algm.

utrmáceti koho, labore faligare n. vexare
algm; u. se se fatigare, magnos subire.la
borés, velmi se frangěre laboribus.

útroba, a) pův. vnitřek těla lidského,
asi viscera, těž praecordia; tudíž: ú.
země viscera lerrae; b) tp. — duše ani
mus, mena.

utrpení, malum, miseria; 7—Žal maeror, ae
gritudo.utrpěti,perpeli,tolerare© aigd;(pokutu
smrti u. supplicio capitis affici); ost. v.
„trpěti“; ——zastížen býti čím -accipěre
(calamitatem, damnum; injuriam); ojfici
(injurniá).

útrpnosť, a) v. „trápení“ ; b) — spoluutrpení
misericordia ; miseratio, commiseratio; Ú.
míti nad kým wmwsererialca, miseret me
alce; ú. něčí povzbuditi, k ú. pohnouti
koho algm ad misericordiam vocare n.
adducčre, misericordiam ales concilare;
hleděti ú. něčí vzbuditi maisericordiam
alce captare.

útrpný, a) ——trápení působící dolorem ef
ficiens; acerbus; zvl. ú. právo, ů. dotaz,
tázání ú. právem guaestio per tormentu,
často pouze guaestio; ú. právem tázati,
skrze ú. právo přistoupiti ke komu tor
mentis guaerčre de algo; ú. pře causa ca
pilis; ú. soudJudictum capitis; b) ú. 8 ji
ným misericors; propensus ad misericor
diam; adv. misericordi animo.

utržiti, u. peníze zač pecuniam cogěre ex re
alga, recipěre pecuntam ; nemoc a p. sobě
u., v. „uhoniti.“

utřiti něco, absťergere, detergere (cruorem,
menšsam, oculos).

utuhnouti, v. „stubnouti.“
utuchnonti, languescčěre, remattěre; Z v z8

pomenutí přijíti tn oblivionem ire n, ad
duci ; exstingui; — ustydnouti refrigesečre;
v. též „umlknouti.“

utuchnutí, k u. přijíti, v. „utuchnouti.“
útulek, v. „útočiště,“
útulnosť, útulný, v. „přítulnost“ atd.
ututlati něco, a) pův. oheň u. čgnem, in

cendium restingučre; b) tp. — zatajiti
compriměre, suppriměre, tegěre algd; oc
cultare, tacitum haběre algd.

utužiti, něco, pův. i tp. durare (ferrum, hu
meros ad vulnera); v. „tužiti“ ; utažený,
v. potužiti.“

útvar, v. „tvar“
utvořiti, něco fingěre, formare, effingěre

algd; formam alcs rei facěre; — učiniti

utrmáceti — uvarování.

efficčre, facěre; « těchto kohort utvořil
legii ex his cohortibus legionem effecit;
v. též „tvořiti“; zvl. o představách: u.
(si) něco cogilattone fingěre, formare algd.

utvrditi, utvrzovati, něco, a) pův. ďdurare,
indurare algd; b) tp. — stálým učiniti
firmare, confirmare (pacem, amicitiam),
concordiam, imperium, v. též „potvrditi“ ;
rukojměmi u. sponsioném facčre, spon
stone se obstringěre; vadimonium facěre;
cavěre de re alga; satisdare (o rozdílu
úsloví těchto v. „rukojmě“); zvl. u. koho
čeho firmare, confirmare, na př. v naději
spem alcs, v náhledu opinionem alcs; u.
důmění, že..., eorum opinionem confir
mare, gut putant....; ostrovy v posluš
nosti u. znsulas confirmare; v. též „upev
niti“ ; 2) u, se firmari, confirmari.

utvrdnouti, v. „stvrdnonti.“
utýrati koho, conficěrealgm laboribus ; u. se

laboribus confici.
uvádění, v. „uvedení,“
uváděti, v. „uvésti.“
uvadnouti, v. „svadnouti.“
úvah, v. „svah.“
úvaha, a) — uvažování deliberatio, consi

deralio; cogitalio, reputatio; consilium;
po těchto ú. his znilis consiliis; věc ta
vyžaduje pilné ů. hoc dignum est guod
accurate considerelur; po důkladné ú.
věci re consulla et exploratá; kdo s ú.
jedná homo consideratus; s ú. jednati
constlio, ratione, consulto,prudenter agěre,
bez ú. (co adj.) temerarius, inconsideratus,
(co adv.) temere, inconsiderate, inconsulte;
vzíti co na Ú., v. „uvážiti“; b) — ná
bled uvažováním nabytý sententia; judi
cium ; Ú. spisu * censura libri; podati ú.
o spisu * censuram libri scriběre.

úval, vallis; convallis; IZ úvoz, v. toto.
uvaliti, uváleti, a) u. něco kam, do čeho

volvěre algd intro n. in locum algm; b)
== navaliti, naložiti znvolvěre (miontem
monti); tudíž tp. u. něco na koho n. ko
mu něco na krk čnjungěre alcui (aeter
nam servitutem), vmponěre alcui (onus,
laborem) ; u. vinu na něco, na jiného cul
pam transferre in algm, in alium; tri
bučre alcuž algd, na sebe culpom in se
admiltěre, culpam suscipěre; trest na sebe
u. commerére poenam; nenávist něčí na
sebe u. subire odium ales, in odtum alcs
subire, podezření crimen subire; u. dlub
nač aere alieno obligare n. obručre algd;
neštěstí na obec u. calamitatem civitati
inferre; 2) u. se někam, na koho črrum
pěre, trručre. (in aedes alienas, in algm);
b) uváleti se, v. „ušpiniti se.“

uvarování, viťatio, fuga; obyč, však ge opíše
slov.: pro u. škcdy ——by se uvaroval škody a
P. ; pod u. hněvu méhosč tram meam metuts.



úvarovati

uvarovati, Čeho cavěre, prohtběre a'ad; (uva
roj bože! dt? prohtbeant!), u. koho před
čím dervare alom a re alga, avertěre algd
ad algo; u. se čeho evitare, devitare algd ;
providěre ne guid accidat; praecavěre (ab
insidůs); cavěre algd.

uvařiti, něco decoguěre, bene coguěra algd;
oběd jest uvařen coena cocča es?.

uvázání, ve všech významech opiš slove
Sem.

uvázati, uvazovati, aj zavázati něco, v.
toto; — přivázati alhgare (algn ad pa
lum), Uhhgare (algm in currum); žezlo ke
stěžni u./antennam ad malum déstinare;
loď k povnině u. navem ad čerram reli
gare; tudíž tp. u. si něco na krk su
setpěra (onus, laborem a p.); 2) u. se v
něco prosiděre, occupare algd, potiri re
alga; (proti právu) invaděre (in praedia
ales) ; u. se v dědictví heredtlatem adtre,
cerněre; v království, ve vláda, v pan
ství imperium adire, acceděre ad guber
nacula imperii, v úřad capessčre rempu
blicam, magistratum, mumus; inmire (con
sulatum); podobně: u. se več (v dílo, v
práci) susctpěre, recipěre (laborem a pod.).

uváznouti, (nemoci dále kročiti) vwestigio
haerére; v čem tn alga re haerescčre n.
inhaerescčre; na suchu u. (o lodi) Aae
rěre in vado; v blátě in luťo haerěre;
tp. u. v řeči in dicendo deficěre, haerére,
haesitare; uvázlo (mi) něco v srdci, v pa
měti, v. „utkvěti.“

úvazek, v. „tkanice,“
uvážený, constderatus, dehberalus; zvl. čas

na uváženou tempus n. dies ad delibe
randum,

uvážení, v. „úvaha.“
uvážiti, uvažovati, a) v. „vážiti“; b) tp. u.

něco u sebe, při sobě, s sebou -— roz
vážiti deliberare, perpenděre, ponderare;
animo considerare, examinare, s6cum T6
putare algd (n. guid faciendum sit); ant
mo volvěre n. volutare, cum animo repu
tare algd; consilium intre (guemadmodum
ete., jakby....); u. něco s kým delibe
rare cum algo algd n. de alga re; be
dlivě, zrale u. něco tn antmo n. cum a
mimo m. secum considerare algd, (též
pouze considerare algd); toto peclore co
gitare de alga re; diu multumgue secum
reputare algd; uvaž jen toto hoc unum
cogita; je-li „uvažovati“ — na váhách
býti dubitare, ambigěre; uvl. u. o čem,
něco — jednati o čem agěre algd n. de
re alga (cum algo); při u. cognoscěre tn
causa.

uvážlivosť, uvážlivý, v. „opatrnost“ atd,
uvedení, inductio (armatorum, peršonae), in

troductio (adolescentulorum); opětné u.
krále (do království) restitutio regis.

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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uvědomělosť, uvědomění, 7— znalosť, vědo
mosť o čem, v. tato.

uvědomělý, <- znalý čeho, hlásící se k če
mn, v. tato.

uvědomiti koho o čem, certtorem facčěre n,
docére algm de ve alga, nunciare alcut
a!ad,

úvěr, fides; na úů. něčí psníze se dložiti
fide alcs pecuntam muluam suměre; na
ú. dáti komu penize, obilí pecůuniam dare
mutuam, frumentum dare mutuum, na ů.
vzíti peníze mutuam suměre n. mutuari
pocuntam ab algo, na ů. dáti zboží a p.
venděra non praesenti pecunia; creděre
alcui algd; na Úú.vzíti zboží eměre algd
non praesenti pecunia. s

uveřejniti, něco proferre (in medium) algd,
efferre (in vulgus), patefacěre algd; eděre
(carmen, nomen, ltdřrum); — vyzraditi
enunciare, evulgare, divulgare algd.

uvěřiti, komu n. čemu creděre n. fidem ha
běre alcui; confiděre algo.

uvésti, uvoditi, uváděti, a) ——přivésti du
cěre, adducčre, ajfferra algm algo; intro
ducčre algm (in circulum, ad algm), de
ducčre algm (ad algm); na lože collocare
algm in lecto, na cestu monstrare alcui
viam; tp. a) u. koho v úřad * solemní
modo munus alcui mandare, algm inau
gurare; u. koho (opět) do statku něja
kého possesstonem rei ales restitučre al
cut, do cizího čmmitěre algm in ales. bo
nas R) u. koho, co do čeho = příčinou
býti: u. koho do škody damnum tinferre
aleui, v poddanosť, v porobu, ve svou
moc, pod se redigěre algm sub imperium
suum, subjicěra algm alcui n. imperio
alcs n. su0o; v neštěsti adďucčěre n. redi
gěre algm in calamilatem, v nouzi con
jicčre algm im miseriam, v nebezpečí
algm in periculum adducěre, creare u.
parare periculum alcui; v předešlý stav
u. něco dn pristinum reslitučre, reficěre
algd; u. něco v zkázu, na mizinu, v pu
stinu, v pochybnosť, v hanbu, v pořá
dek, v skutek, v známosť, v paměť, ve
zvyk, atd. v.tato subst.; do země u. ně
co, na př. nový obyčej tnducěre, intro
ducčre consuetudinem, v spis u. algd li
teris mandare; perscriběre algd; něco na
peníze u. pecuniam cogěre ex re alga;
+) u. něco zz spůsobiti afferre (dolorem
a p.); v. též „přivésti“; d) u.koho mlu
vícího atd. enducčěre n. facěre algm di
centem ete.; podobně vypravovati,
připomínati, dokládati se čeho n. koho
proferre, ajferre, commemorare; příklad
u. exemplum ajfferre, commemorare, ex
emplo uti, důvody rationes ajfferre; svěd
ka u. testemproducčre, proferre, laudare,
exilare, spisovatele (co svědka) u, aucto
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rem laudare, ut verbis auctoris, slova
spisovatele, místo nějaké ze spinu u. ver
ba scriptoris ascriběre, verba guaé in li
bro algo exstané ascriběre, commemorare;
u. něco proti čomu opponěre algd rei al
cui; e) — přispůsobiti: u. něco več re
vocare algd (ad unam et eandem for
man), redigěre algd (in normam sermonis
guo tn libris ulimur ve spisovní jazyk);
u. něco do češtiny 4 p, v. „přeložiti“ ;
b) — odvésti, unésti, v. tato; 2) u. se
več: v svobodu se u. se n hbertalem
vindicare, se liberare; v dědictví se u.
hereditalem adire, cerněre; u. 86 V ne
přízeň atd., v. „upadnouti.“

uvěznění, co čin, opiš slovesem; — vězení
custodia, vincula.

uvězniti, koho zn carcerem (n. in carcere)
ineluděre, in vincula conjicěre algm; in
custodiam dare, vinculis mandaré algm.

uviděti, něco Conspicěre, aspicěre, conspi
cari, viděre úigd; opět u. revisčre, v.
„shledati se.“

uvítání, salutalio.
uvitati, koho salvěre juběre, salutare algm;

špatně koho u. male excipěre algm.
uviti, něco, V. „pviti.“
uvnitř, adv. v. „vnitř.“
úvod, a) 7—uvedení zntřoduci?o ; inďductio;

— navedení insčitutio; častěji však slo
vesem; b) = předmluva, ústní praefatio,
písemní prooemtum; Z počátek řeči ně
jaké (též spisu vůbec) principtum, exor
dium, prooemium; v ů. řeči, též tneunte
orationes V Ú. n. co Úú.něco říci dicěre
algd ante rem, praefart algd; po krát
kém ů. o stáří pauca praefatus de se
nectute; býti ú. k čemu aďitum aperire
ad algd.

úvodní, slova prima vserba.
uvoliti, u. něco učiniti, v. „svoliti“; u. se

v něco, k čemu vecipěre algd, recipěre et
polliceri (aleui algd).

uvolnění, 7- uvolňování, co činnost, opiš
slovesem ; == úleva, ulehčení, v. tato.

uvolniti něco, laxare algd; tp. u. koho,
něco (na př. mysl a p.) od čeho, z čeho
levare algm (metu, aegritudine), liberare
algm re alga n. a re alga; u. si guies
cěre et respirare; ex laboribus conguiscčre;
se reficčre,

úvoz, via cava; fauces, angustiae viarum.
uvrhnouti, uvrci, 4) u. něco kam jacčre, ab

jicěre, dejicěre algd; kotvy u. ancoras
Jjacčre; ost. v. „vrhnouti.“; b) tp. u. ko
bo v pouta, do žaláře conjicěre algm in
vincula, in carcerem, v.též „uvězniti“; u.
koho do bídy, do neštěstí conjicčre algm in
miseriam, do nejvyššího nebezpečí algm
in periculum adducére n. čreare pericu
lum oalcu?; u. rodinu v zkázu mala in

uvěznění — úzkost.

domum inferre; 2) u. so se dejicčre n.
inferre in algd; do moře in mare se ab
Jicčěre n. immittěre; u. se na nepřítele ?r
ručre in hostium aciem, se in hostes in
gerčre, K nohoum aď pedes alca se ab
Jicěre, procumběre ad genua ales; ost. v.
„vrhnouti.“

uvyknouti, v. pzvyknouti,“
uzamknouti, v. „zamknouti.“
uzardíti se, v. „zarditi se.“
uzavření, tnelusio; tp. =—rozhodnutí de de

cretum, sententia; — nařízení senatu s6
natus consultum, lidu plebiscitum ; ost.
se často opíše slov. násl.

uzavříti, uzavírati, a) pův. v. „zavříti“; b)
tp. «) = učiniti facěre (mír pacem, Spo
lek foedus), smlouvu Sským u. pacisci
cum algo; foedus ticěre; přátelství u.
s kým amiciltam jungěre cumalgo, koupi
u. negohum conficčre; B) — umíniti si
statučre, consistučre, decerněre algd m.
facčre algd, consiltumcapěre (algd facčre
n. faciendi); o senatu: placčre (senatui
placet); censěre (senatus censet); x) uzaví
rati — souditi concluděre n, colligěre (alg d
ex re alga).

uzda, a) pův. frenum, často v pl. frent n. fre
na; habenae; — otěže lorum sku. dáti koni
eguo frenos tnjicěre, na u. držeti frenare,
refrenare; u. pustiti Rabenas remittěre;
eguum admittěre n. permittěre; b) tp. ve
rčení: mnau. držeti frenare, cočrcěre, re
frenare, cohiběre, compriměre, continěre
(algm, cupiditates, tram), moderart (irae),
in officio teněre (magnam partem Gal
liae); jazyk na u. držeti, míti linguam
continěre, moderari orationt; u. pustiti
žádostem cupiditalum suarum Uicentiam
non obtiněre.

uzdáti se, viděri; uzdá se mi čn mentem
mihi venit alad, succurrit mihi algd; u
zdálo se mi to za dobré ď mčhi bonum
videtur.

uzditi, ve smyslu pův. i tp. v. „uzda.“
uzdravěti, v. „uzdraviti 8e.“
uzdraviti, koho sanare algm, sanitatem re

stitučre alcui; u. Be convalescčre; sanum
fieri, recreart (ex morbo).

uzel, nodus; tp. I— těžkost nodus, dif
cultas.

území, ager nD,agri, fines; territorium; ča
sto pouze jmenem národu : táhnouti do ů.
Volsků in Volscos proficisci.

úzkoprsý, angusli spiritus.
úzkost, a) pův. angusliae, angustum; b) —

bída angustiae; angustum; c) — strach a
p. angor, anmielas; sollicitudo; (důr.) tre
pidatio; smrtelná ú. angores mortis —
veliká ů. summus angor; vů. postaven býti
angi, anďiwm esse, (důr.) angore confct,



úzkoštlivost — užíti.

pavěre; ůú.mne napadá horresco, horror
me perfundit.

úzkostlivost, anxielas; -— úzkostlivá pilnost
nima dilhgenlia (n. cura a p.); ——úzkost
livé pobíhání trepidatio.

úzkostlivý, o osobách anxius; paviďdus, tre
pidus; o věcech anwius, trepidus; ni
mtuš (diligenlia, cura); adv. angie; tre
pide; — velmi přísně nimis"deltgenter.

úzký, (bez příhany) ařtus, (s příhanou) an
gustus; zvl. mně jest ú. angor animo n.
timor animum meum incessit; tp. též zvl.
v komp. a superl.: nejužší spojení ar
čisstma amicitiae vincula;
přátelství žiti s kým artisstmo amicitiae
vinculo cum algo conjunctum esse, fami
larisseme uti algo; užší význam slova
* angustior vocis notioj adv. arte, angu
ste; úžeji stáhnouti (vojsko) in angusto
coartare; město úžeji ohkličiti urbem o
peribus undigue cingěre; urbem obsidione
preměre.

uzlovatý, nodosus.
uzmouti, něco tntercipěre, (tajně) surripěre

algď, v. též „vzíti“; nepříteli u. město
dovoz u. inčercluděre urbi, hosti commea
tum mn. urbem, hostem commeatu, a re
frumentaria; excluděre hostem commealu,
a re frumentaria.

uznalosť, animus gratus; animus beneficii |
memor, ost. v. „vděčnosť.“

uznalý, gratus; beneficii memor; adv. grate,
grato animo.

uznání, a) 7—poznání cognitto ; b) -— schvá
lení probatio, u. soudu Judicium, sen
tentio.

uznati, uznávati, a) I— poznsti cognoscěre,
perspicěre algd; b) — poznati a souditi
intelligěre, existimare, censére; dobr.diní
vděčně u. deneficia grate interpretare; u.
koho zač appellare (algm regem za krále,
neuznati koho za krále deťreciare alcs
imperium), za syna koho u. agnosečre
algm filkum, neuznati koho za otce, za
gyna abdicare algm patrem, algm jihum ;
u. koho za hodného čeho dignari algm
re alaa; za pravdu u. creděre pro certo;
zvl. u. za dobré a) něco za dobré u. —
pochváliti probare, approbare, compro
bare algd; P) za dobré uznávám (něco
učiniti) censeo, videtur, placet mihi; uznal
jsem za dobré mih? visum est utile; pla
cilun esť nobis, za potřebné mihi facien
dum putavi; co za dobré uznali, lidu
oznamují guae ex usu esse judicaverunt,
multitudini produnt; uznal za nejlepší
potissimum credidit; censutt, optimum esse
(na př. reverti); ©) 7—usouditi, nalézti :
u. koho za vinného a trestu hodného
algm norium judicare, damnare algm; u.
koho v čem, v. „usvědčiti.“

v nejužším:
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uzpůsobiti, v. „uspůsobiti.“
uzráti, maturescčre, maturilalem assegui n,

adiptisci; ad maturitatem perventre.
uzříti, v, „uviděti.“
úžas, horror, stupor; admiratio novae ac

subitae rei; obecný ů. omntum teřror; ůú.
mne uchvacuje Aorror me perstringit n.
perfundit, terror incidiť mihi; stupor me
incessit; k ú., v. „úžasný“ ; s ú. — uža
slý, v. násl.

užasnouti (se), obstupejieri, obstupescěre, hor
rore perfundi, perhorrescěre, čeho n. nad
čím realga; užasl podivením aďdmtratione
perculsus est; užaslý obstupefaclus, stu
pens; admratus.

užasnutí, v. „úžas.“
úžasný, horribilis, čerribilis; úmmanis (ú.

množství peněz čmmanespecuniae); ad
mirabilis (auducia); adv. horrendum in
modum; vehementer,

užíci, užehati, aďurčěre, (kolem) amburěre
algd.

úžina, angustiae (locorum) n. fauces; ú. moř
ská fretum.

užíratí, v, „užrati.“
užitečnost, uťilitas;

zdraví salubritas.
užitečný, utilis (komu ačcui, k čemu rež al

cui D. ad rem alguam); fructuosus (7
výnosný); u. proti čemu (proti neduhům
a p., o léku atd.) učilis el salutaris rei
alcui; u. býti utilem n. fructuosum esse;
ex usu esse, prodesse; u. býti proti čemu
(o léku) alcui ret n. coníra algad pro
desse, alcui reč meděri: užitečno jest,
soudím za u., v. „prospěšný“ ; adv. utili
ter; ex usu; TZ zdraví prospěšně salu
briter.

usus; I— prospěšnosť

užitek, ulililas, usus; ——zisk lucrum, guae
stus; IZ prospěch commoďum, emolumen
tum; — výnos, z dolů fructus metallo
rum, pecunia guae ex melallis redil, z
polností fructus, obilí /ruges, též se
může opsati: td guoď agri efferunt; u.
ze stromů felus; k u. něčímu e re n. ex
usu ales, k u. svému ad suam utilita
čem; u. něčího hleděti commodis alcs
consulěre, servire; alcut prospicěre, vždy
jen svého u. hleděti omnia ad suam uťi
litatem referre; u. jde z čeho, u. přiná
Šeti, něstř ufilem n. fructuosum esse, ex
usu esse, prodesse; © zemi a p. fructum
ferre, fructum n. fetum eděre; veliký u.
přinášeti multum utihtatis haběre; o pol
nostech: /ruciuosisstmum esse; Žádného
u. nepřinášeti (vůbec) nehil prodesse; u.
nabyti, míti z čeho utilitatem n. fruc
tum capěre n. percipěre ex alga re; ku
svému u. obrátiti něco algd in suam uli
litatem converiěre.

užiti, užívati, něčeho ut re alga; užívati
KK

a
——
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(např. statek) fruclum capěre (ex praé
dio), usurpare algd; (k určitému účelu,
tedy — použiti čeho k čemu) aďhiběre
algd rei alcut n. adyalgd (remedium
morbo, saeviliam in umůlos, machinas ad
tenendum a p.); slova v jistém smyslu U.
vocabulo sententiam subjicěre; u. názvu
(čestného a p.) nomen haběre, gerčre;
moci (násilí) u., vím aďhiběre (aleui);
zvl. a) u. koho k čemu ut? opera alcs
(algo adjutore) ad algd n. in re alga;
dáti se u. k čemu sui facčre polestatem,
minmstrum sé praeběre ad algd n. ret
ales; P) — vynaložiti: collocare, poněre
(tempus bene), insuměre (pecuniam in re
alga, ad algď); příležitosti u. ut? occasto
ne, occasiont non deesse; x) u. čeho k
šivotu, k pohodlí a p. frui, uči re alga
(disciplina alcs, pace), — jísti něco vesci
re alga; — upotřebiti n rem suam con
vertěre algd; radosti u. percipěre delecta
tionem n. voluplatem (ex re alga), dělec
tari (re alga); u. veliké cti, pocty magna
gloria esse, jlorěre; graliá et auctoritate
florěre; O) užívsti — lék bráti medica
mentum biběre, suměre, haurire; e) zlým
čeho užiti lučre algdď n. poenas ret alca

úžlabí, canáls; rivus;

úžiti — V.

- lučre, dare, penděre; dáti komu zlým u,
zač poenas ales ré? ab algo expetěre, pro
dobré, též malam gratiam referre alcui
pro re a!ga; cožkolivěk králové bláznivě
spáší, to lid zlým užíti musí ouidguid
delirant reges, plectuntur Achivi.

úžiti, něco coartare algd; ú. se in artius
tre, cogi.

užíti, demetěre, desecare (fruges, agros).
užívání, usus; zlé u. usus perversus; býti

v u. (0 elovích a p.) usiťalum, usu n.
more receptum esse; zvl. a) = používání
pro sebe usus eť fructus ; dostati něco k
p. utendum algď. accipěre; býti vu. čeho
na rok usurpare algd per annum; B) u.
léku, opiš slovesem.

užívaný, usilalus; usu n. more receplus,
užívati, v. „užiti.“
uživiti, alčre et sustentare algm; 0. 88 38u

stentari, se sustentara (atga re).— údolí, úžlabina
vallia; convallis ; (bluboké a úzké) fauces.

úžovka, věpera; aspie.
užrati, čeho depascěre algd; == odkousnouti

mordicus a'gd auferre; užírati se, tp. —
trápiti se, v. toto,

V.

V, ve, praep. 1) s lokálem, a) pův. k na
značení místa, ©) in s abl. (v městě in
urbe); těž intra (urbem); podobně: Cicero
ve své knize o přátelství (C. in eo libro,
guem scribsit de amilitia, v Laeliu svém
Cicero in eo hbro, gut inseribitur Lae
bus; P) pouhý abl. m. gen. u jmen
měst a malých ostrovů, též při domus a
když totus n. cunctus u jmena země stojí,
v. Kosina Gramm. $ 481 atd.; dále stává
poubý abl. i jindy na př.: v listu ob
viňuje mne epistlold me accusat (7—ce
lým listem); +) k vytknutí rozprostírání
se po předmětu stává per (ve všech ze
mích per omnes terras); b) o čase stává
pouhý abl.: v čase čempore (na př. ve
mire, v tomto roce oc anno, v též noci
eadem nocte), má-li se však naznačil tr
vání po celou dobu, klade ge i per (v
těchto dnech per hos dies, v noci per
noctem, než i tu stává nezřídka pouhý
abl.: Ais diebus), je-li „ve“ — „během“
stává in 8 abl. n. znéra s akk. (v hodině
in hora, v málo dnech inira paucos dies);
k vytkautí stáří říká se též načus n. a
gens (zemřel ve svém třidcátém roku
anno aetatis Úricestmo n. annos triginta
natus n. annum (Úricestmum agens mor
luus est); c) o spůsobu a Činnosti, zvl,

u subst, pojem slovesa obsahojících, stává
in (ve své moci míti něco zn polestale sua
haběre alyď), n. se klade part. (ve zlosti
irá commotus, v běhu currens, v naději
sperans, 8 holí v race baculum manu te
nens) n. adj. (neštěstí v domě malum do
mesticum), n. adv, (v pravdě vere, v nad
bytku abundanter), jinak: v žertu per
jocum, v mé přítomnosti coram me, ve
své vzteklosti uč erat furiosus; podobně:
v ženských šatech muliebri habitu indu
tus; ve smutku lugudrt vesta indutus;
d) o společenství, vyměření počtu a míry:
cum 8 abl. n. zvl. je-li o vojsku řeč, pou
hý abl. (potkal se s ním ve velikém po
čtu lidí magno (cum) exercitu eum aggres
sus est); e) — ohledem k, V. „0
hled“; f) k vyměření míry, čísla a po
čtu, zvl. a) = 8 cum: přijel ve dvou
stech koních cum ducentis eguilibus ve
mt; B) = u: rada v pěti osobách — z
pěti osob sestávající, v. toto; 2) s akk.
a) o místě -= do tn s akk., u sloves po
něre, collocare atd., stává zn s abl.; b)
o čase, v. shora 1) b); — za, v. toto;
c) k vytknutí účelu, klade se bnď dativ
(dal mu to v dar dono ei id dedit),
neb aď s akk. n. i supinum u sloves
pohyb naznačujících; rčení: dáti se več,



vab — válečný,
h

v. „dáti se“; c) k vytknutí vztahu stává
»bl. (v nohy rychlý peďibus celer, v pe
níre bobatý argento copiosus); d) k vy
tknutí jakosti, stávé abl. (mluvil v tato
slova, v ten smysl hoc modo n, tn hunc
modum n. jen haec locutus est).

vab, v. „půvab.“
vabidlo, /lecebra ; invitamenlum ; lenocinium.
vábení, opiš slovesem.
vábiti, a) pův. v. ptáky a p. allicčre algm

voce n. cibo; b) tp. allicěre (ad alad),
sllicěre n. pellicěre (in algď) algm; al
lectare algm ad algd; o neživotných vě
cech řiká se abs, arriděre, blandiri; vá
bící dlandua.

vábivosťt,vábivý, v. „půvab“, „půvabný.“
vada, vitium, (mírněji) menďum; = poskvr

na labes, macula; v. na těle viťtum cor
poris; bez v. ab omni macula mn.vilio
vacuus; integer; emendalus, býti vilio va
care; žádné vady na něm nenacházím
nthil in eo reprehéndo, reguiro; tu v.
mají do sebe všickni omnibus Roc vittum
est. '

váda, rixa, jurgium; altercalio; 7— hádka
controversia; oč v. jest de guo contro
versia est; v. věsti, v. „vaditi se“ ; v, pře
trhnouti riram diriměre, sedare.

vaditi se, s kým rigari, altercari; jurgio
contenděre,jurgis certare cum algo, mezi
sebou tnter 36; — při míti litigare.

vaditi, komu, čemu -= překážeti obsťare,
officěre, impedimento esse alcuž n. alcu:
vei, tmpedire algm n. algd; — obtěžovati
koho, v. toto.

vadivý, rivae et jurgit cupiďdus.
vadnouti, ffaccescčre, marcescěre.
váha, a) vážky k vážení libra; statera,
% trutinas tudíž tp. na v. bráti, klásti, vzíti

něco (— rozjímati) ponderare, penděre,
pensare algd; slova na v, bráti pondera
verborum diligenter examinare; na vá
hách býti, státi penděre animi (těž ani
mo), dubitare, haerére ú. haesitaré; jsem
ještě na v. animus adhuc in dubio est,
mecum delibero, haereo (na př. guid a
gam co mám Čiviti); výsledek bitvy jest
na v. sťat pugna anceps, incerto Marte
pugnatur; b) — tíže na váhu kladená
pondus; — tíže vůbec gravitas; pondus;
rovná v. par n. aeguum pondus n. mo
mentum; v. „rovnováha“; nad v. pondus
majus ; tudíž tp. a) s v., svou v. (jíti a
p.) guieto et placido gradu (proceděre,
segut), commode; v jednostejné v. vždy
trvati conslare aibi n. secum; stalum suum
teněre; PB) váha ——cena, vážnosť pon
dus, momentum, gravitas; == osobní váž
nosť auctoritaas; v. přidati čemu pondus
adděre rei alcui; grande momentum ad
děré rei alcui; v, miti gravem esse; veli
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kou v. miti plurimum ponderias haběre,
maximi momenti esse; více v. má u mne
Ciceronův nábled poťřor est apud me Ct
ceronis senlentia; my vtom v. tím menší
máme, že.... nos in causa auctoritatem
60 minorem habemus, guod ete.; nemíti
v. (o věcech) nullius ponderis esse; (o
osobách) čenui n. nulla auctorilale esse;
v. nač klásti vim čribučre rei aleui; %)
— povaha, v. toto; c) = míra, v. toto,

vabač, cunctator; — piplač nugator.
váhání, mora; cunctatio; == nerozhodnost

dubitatio; animus incertus, dubius; — 0
mlouvání se tergiversatio.

váhati (se), 1) v. „viklati se“; 2) tp. a) —
v pochybnosti býti penděre animi (též
ánimo), haerére n. haesitare, dubitare,
Jluctuare; consilii inopem esse; b) — otá
leti morari, (důr. s příhanou) cunoctari.

váhavosť, larditas; cunctalio; segnities.
váhavý, tardus, lentus; segnis; cunctabun

dus; v. býti morari, cunctari; adv. larde,
"cunctanier, lente, segniler.

vak, pera; sacculus; v. na peníze crumena.
val, a) v. „násyp“; b) -= vlna na vodě

Jluctus;. tudiž: valem «a)7- na spůsob
vln *fuctuatim; valem téci ferri, ciťalum
fervi, fiuěre; fluctuare; valem přitěkati
afflučre; P) — houfně, o věcech acerva
tim, o osobách a živých tvorech vůbec
catervatim; gregatim; též ad). freguenlea,
multi; valem se brnouti, hnáti kam ac
currěre, concurrěre, conflučre; y) 8 poně
tím prudkosti cum impetu; vi; vehemen
čer; valem města dobyti vč n. impetu n.
per vim capěre urbem; valem Se řítiti na
koho impetum facčre, irručre in algm.

válčení, opiš slov. násl.
válčiti, bellum gerčre, proti komu n. s kým

cum algo, contra n. adversus algm; bel
lum huběre cum algo; in armis esse;
šťastně, nešťastně v. rem bene, male ge
věre.

válčivo, apparatus belli n. belltous.
válčivosť, bellandi studium n. cupiďilas,
válčivý, bellandi cupidus; bellicosus.
válec, cylindrus; v. k posouvání čeho scu

tala.
válečnictví, disciplina militiae; ret militaris

scientia; — stav válečnický mělitia,
válečnosť, fortitudo; ferocia; ——válka bel

lum.
válečný, a) — k válce náležící bellicus n.

gen. belli; militaris; v. nástroj machina
bellica; v. přípravy (abstr. ——připravo
vání sek válce) comparatio belli; (konkr.
— co připraveno) apparatus belli n. bel
hcus; v. umění ars bellica mn. belli; v.
lesť ars m. fraus bellica, (se strany
vůdce) consiltum; v. píseň carmen belli
cum; v, zásoba apparatus n. insirumen
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tum belli; copia earum rerum guae ad
bellum pertinení; v. dějiště sedes belli;
locus ubi bellum geritur; v. moe, v. lid
copiae; milles; exércitus; v. tažení ex
peditio dellica; v. daň a) k zapravení
výloh války tributum unde belli impen
sae tolerantur; B) od nepřítele vítěze u
ložená tributum ab hoste imperatum; v.
cvičení decursio; b) — bojovný bellico

- 8u8j pugnax, ferox; adv. válečně ge po
tkati s kým conlenděre, confligěre, cer
lare cum algo; v. se strojiti na koho
bellum parare n. apparare, comparare
contra algm; vojsko v. vypraviti egerci
tum ommbus rebus ornare atgue instručre.

valem, v. „val.“
váleti, v. „valiti.“
váleti, s kým, v. „pválčiti.“
valchář, fullo.
valchovati, sudigěre algd, cogěre.
valiti, váleti, něco volvěre, volutare algd,

(dolů) devolvěre; tp. vinu na koho v.
culpam in alium transferre; v. se volvi,
volutari; tp. váleti se v nepravostech in
omni genere fiagitiorum volutari; valiti se
— hrnouti se (o bytostech životných) dr
ručre, irrumpěre (in algm); concurrěre
(aď locum algm); currěre (in forum); v.
se odkud excurrěre ex loco algo; o vodě
a p. fučre, ferri, odkud ejfundi n. effun
děre; dým se valí fumus evolvitur (ex
re alga).

válka, bellum ; — služba na vojně mělitia;
v. blízká, neočekávaná tumultus; měšťan
ská n. domácí v. bellum civile; v. na
moři bellum maritimum n. navale; v. ná
boženská bellum pro religionibus suscep
tum n, bellum sacrum; v. v cizí zemi
bellum externum; má-li se vytknouti jme
no osoby, s kterou válka vedena byla,
tu buď se přidá v lat. part. „gestum“ n,
utvoří se vhodné adj.: v. s Gally bellum
cum Gaillis gestum mn.bellum Gallicum;
v, s Mithridatem bellum Mithridaticum ;
v. 8 otroky bellum servile; ve v. (in
bello); belli tempore; v míru a v. domi
belligue, domi miliřiaegue; et domiet belli ;
v. vésti, v. „válčiti“; vw.na koho uvaliti
bellum inferre alcui; v. zdvihaouti, zbu
diti, stropiti bellum mověre, confiare, ex
ciťare, concitare; arma mověre, bellum
incipěre, opět bellum renovare, o podma
něných se říká rebellare; v. protahovati
bellum "ducčěre n. trahěre; nechati v. ab
armis disceděre, belli n, bello finem fa
cěre, bellum omaltěre, v. smluviti bellum
componěre.

valný, a) pův. = valem tekoucí vehemens;
ingena; v. řeka, též pouze amnis; b) tp.
a) — hlučný, silný, veliký, zvl. vzhle
dem k počtu ongens (exercitus); magnus

valem — vášnivý.

(multitudo); freguéns (contio, senatus); u
v. počtu /reguentes (na př. se sešli con
venerunt); ——častý ereber; 8) — notný,
hodný gravis, magnus; bonus, probus;
adv. a) — valem, v. „val“; b) crebro;
freguenter; valně navštěvovaný celeber;
v. shromážděný freguens, (v senatu v.
shromážděném freguonti senatu).

vana, alveuas.
vání, vanot, fatus.
vánoce, * solemnia natalicia Christi.
vanouti, are, spirare; tp. vůni v. efflare

n. spargěre odorem; bene olěre,
vanutí, v. „vání,“
vápenatý, 7 mnoho vápna v sobě mající

calcis plenus ; 7— vápnu podobný calci
similis.

vápenec, lapis calcarius.
vápenice, .ojfficinacalcaria; fornax calcaria

n. jen calcaria.
váneník, calcartus.
vápno, celer; nehašsné calr viva, hašené

temperata.
var, fervor; pl. vary thermae.
vari! apage! facesse hinc!
varito, barbitos; lyra; latinským slovem asi

Jides (tum).
varovati, a) v. něco, v. „ostříhati“; v. koho

čeho, před čím, n. kým moněre algm ut
caveat algd; b) varovati (s cesty, pryč)
viď exceděre, v. „ustoupiti“; 2) v. se ko
ho cavěre algm n. ab algo, (od) čeho ca
věre algd n. a re alga, (n. ne s konj.),
viděre, providěre, prospicěre ne ete.; —
vyhýbati se čemu viťare, fugčre algm n.
algd.

vařečka, cochlear.
vařiti, něco coguěre, fervente agua modlire

algd ; — činiti aby něco vřelo igne subjecto
facěre ut ferveat algd; v. 88 cogut, igne
molliri, o vodě a p. zz vříti fervěre, ef
fervescěre.

vařivo, pulmentum, opsontum; 7—zelenina
olera.

váš, vesler.
vášeň, a) ——vlastnosť, mrav, v. toto; b)

— vada, v. toto; c) hnutí mysli anim
motus, (důr.) animi perturbatio; = zlá
žádosť cupiditas, smyslná libido; vášně
krotiti, v uzdu pojimati regěre animi mo
tus, coércčrecupiditates ; imperare cupidi
tatibus; učinil to z v. motu animi incila
tus, cupiditate inceňsus fecit; beu v. ant
mo aeguo (sedalo, tranguillo); ve svě v.
zapomněl uť erat furiosus obltus est.

vášnivec, v. „vášnivý.“
vášnivosť, animi ardor; v. při hájení věci

nějaké tra et studium.
vášnivý, a) o osobách concitalus, incitatus,

"infiammatus (k nimž se může připojiti
animo, cupiditáte a p.); cupidus; co vlast
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nost trvalá vmpotens (sui, trae), vehemen
ttoris ingenti; 7—prchlivý oracunďus, v.lovecvenandi| studiostsstmus,venandi
studio insignis; b) o věcech vehemena, ar
dens, gravis; v. radost laetita impotens,
gestiens, alosť tracunďia; adv. cupide, vehementer;"animo© commolo;častopart.
commotua odio, ira atd.; v. něco zastáva
vati cupidius algd contenděre, milovati
aleui ret effuse indulgěre.

váti, flare, spirare.
vavřín, a) = strom vavřínový laurus; b)

= ratolest n. věnec vavřínový laurea,
corona laurea; tudiž tp. gloria, laus.

vavřínový, laureus; v. předch.
vaz, cervices (pl.).
vázati, něco čigare, na něco alligare elgd
- ad algd; ——svazovati necičre (nodum

uzel) ; v. kcho vinezre, constringěre algm ;
snopy v. manzpulos colligěre, plachty na
stěžen deslinare vela ad malos; v. ránu
vulnus obligare; knihu v., asi lidrum glu
tinare, compingčre; tp. a) vázaná řeč
* oračio ad ceritam pedum necessitalem al
ligata; P) v. koho odligare, obstringěre
algm, čím re alga; zákon mne váže lex
me lenet, alligat, lege teneor; nejsem vá
zán čím (— jest mi něco učiniti volno),
těž integrum mílhž est algd; přísahou, zá
kony vázán jurejurando, legibus obstric
Čus n. astriclus; jsem vázán slibem če
neor promisso, fide datů astrictus sum,
smlouvou foedere alligalus sum; abych
si v záležitosti Kampanské až do jeho
návratu ruce nevázal u! integrum mihi
de causa Campana ad suum reditum re
servarem ; kdybych nebyl v praničem vá
Zán s%essent omnia mihi solutissima; 2)
v. 8e, tp. v. se něčím, nač, k čemu se
alligare (ad leges, ad praecepta, ad ver
ba); unice se deděre rei alcui; na čas se
v. tempus servare, na slova verba pre
měre.

vazba, vůbec vinculum; zvl. a) — pouta
vincula; compedes; do v. vzíti, vsaditi,
dáti, uvrci koho zn vincula conjicěre algm,
ve v. býti, seděti in vinculis (eť catenis)
e88e; V. p„vězení“; P) v. knihy * znvolu
crum; y) v. v mluvnici verborum confor
matio n. composiito,

váznouti, haerére, haesitare (in lulo, in va
do, dn dicendo a p.), 7—zdržen býti im
pediri, o věcech též consistěre, refrige
scěre, o obchodu a p. Jacére; dovoz vázne
commealtus interclusus esť.; Ost. V. „uváz
nouti.“

váznutí, haestitatio.
vážený, v. násl.
vážiti, A) co sloveso přechodné, 1) v. něco,

(váhou) pensare, penděre, trutina exami
nare algď; tudíž tp. a) — porovnávati

compavare algd cum algo (argumenta cum
argumentis); B) Z posazovati pensare,
ponderare algd (ex re alga), v. též dole
„v. si čeho“; podobně: slova pilně v.
pondera verborum diligenter examinare;
2) tp. v. (si) koho, něco, něčeho aesti
mare ulgm, algd, a sice a) mnoho, velmi,
draze, vysoko (sobě) v. čeho, koho, m.
pouze: vážiti si čeho, koho magni facěre
n. aestimare algm n. algd, koho, též su
spicěre, admirari, diligěre alom, curum
haběre algm, multum tribučre alcui, (ze
vnějším chováním svým) colěre, obser
vare algm; reverert algm; observare et
colčre algm; výše sobě v. koho pluris
aestimare, facěre, putare, nejvýše plu
rimi; obou stejně si v. %npart laude u
trumgue poněre; jednoho více než dru
hého unum alteri praeponěre, anteponěre;
tudíž: vážený venerabilis, honestus, ho
noratus; nobilis, v. býti znhonore haberi;
honos est aleui; diligi, magní fieri; co
řečník magnum nomen tn oratoribus ha
běre; nebýti nullo numero esse; contemnt;
b) málo, lehce si v., nevážiti si koho
parvi (minoris, miními) facčěre algm,
(důr.) contemněre, despicěre algm, čeho
parvi facčre atd., negligěre, nihil curare,
contemněre algd; ©) nic, za nic v. pro
nihilo ducěre, haběre, putare, nmilili fa
cěre algd; d) v. na koho, zvl. nevážiti
na koho, v. „nenáviděti, nevražiti“ ; e)
v. za co ZZ považován býti, v. to; 3) v.
komu něco —z vykládati: zle v. komu
co n. čeho dn malam partem acctpěre
algd; 4) — domysliti se, v. toto; 5) —
vynaložiti consuměre (operam, pecuniam
in re alga), conferra (pecuniam, lempus
ad a!gd); s ponětím nebezpečenství: ži
vot, hrdlo v. vilae periculum adire; 86
suague omnia fortunae commitlěre; vitam
suam in diserimen ojferre, de vita dimi
care; ©) v. vodu haurtre aguam (e pu
teo); podobně tp. v. něco odkud, z čeho
repetěre algd ab alga re (na př. fabulas
ab ulttma antiguttate); B) co sloveso ne
přechodné, 7- váhu míti pondus haběre
(deset liber decem librarum), mnoho,
málo v. magn?, parvi ponderis esse; tu
díž tp. 7 platiti, cenu míti valěre, pos
se; pollére; mnoho v. mu'lum (více plus)
valěre, posse; magně auctoritata esse;
nic nevážiti (o osobách) multum e8se, (0
věcech) nullius momenti esse; II. v. s6
se librare; ——odvážiti se, v; toto.

vážky, v. „váha.“
vážnosť, a) pův. z—váha ponďus; b) tp. «)

= platnost pondus; momentum; pretium,
ve v. býti aliguo numero esse, v. těž
násl.; 8) -— hodnost mravní honestas,
dignitas; co vliv na jiné aucloritas, V.
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„váha“ b) 8); v. vzhledem k chování se
Výžnému gravitas; 3) — česť komu pro
kazovaná odservantia, veneratio; reveren
ča, admiratio; Z výdatnosť auctoritas,
gravitas; malá v. despicientia; v. někomu
prokázati colěre, observare, in magno ho
nore haběre algm; v. míti, ve v. býti, v.
požívati diligt et coli (u spoluobčanů a
ctvibus), Jtorěre gratia ales; též magna
glori esse; gratia et auctoritate jlorére;
nebýti nullum esse, (o věcech) nucťus mo
menti €8se.

vážný, a) pův. > těžký co do váhy, v.
„těžký“ ; b) tp. a) ——důležitý, platný
gravis, magnus; v. věe, okolnost res gra
vis n. magna a jen ve výroku magn
momenli (res est magni momenti); R) =
opravdový, o osobách gravis, (důr.) seve
rus; (== zasmušilý) dristis; o věcech se
rius D. gravis, též severus (vullus, ora
lio); v. chováníse severitas; adv. a) gra
viter; P) graviter, severe; serio, extra jo
cum.

vběhnouti, žnéro čurrěre.
vbiti, něco figěre, defigěre (clavum); těž ad

igěre; koly v. sublicas agěre, stipiles de
mltěre.

vbodnouti, komu do srdce nůž, meč defigěre
cultrum in corde ales, gladium infigěre in
pectus alca,

včasný, Iz času přiměřený ad hoc (illud)
tempus eptus, has (illis) temporibus con
veniens; opportunus; -Z co 89 náleži
tým časem děje lempestivus; adv. oppor
tune ; tempestive.

včela, ap?8.
včera, adv. heri, v listovním slohu pridie

guam haec scripst; v. večer Řherivespert.
včerejšek, dies hesternus, před v. nudius

teriius,
včerejší, heslernus.
včír, v. „včerejšek.“
včísti, včítati, něco več, v. „ppřičísti.“
vdání, a) v. dcery, opiš slovesem ; b) v. se

nuptiae; na v. matura n. nubilis.
vdáti, dcéru za koho, collooare filham alcui

in matrimonio; věrginem in matrimontum
dare aleui; jungěre filtam matrimonio
cum algo; v. se za koho nuběre aleut.

vdavky, nupliae.
vděčiti, něco jucundum, gratum facěre alad;

v. ee komu gratificari, Jucundum, gratum
se facčre alcui, čím gratum se praestare,
gratiam referre alem.

vděčnost, a) 7m uznalosť antmus gratus, a
nimus beneficii memor; v. prokázati ko
mu alcui gratum se praeběre, gratiam re
ferre, memorem in algm animum prae
stare, chovati gratiam haběre, v. těž „vdě
čný“; s v. uznávám gralus agnosco; b)
= příjemnost suavilas.

vážný — věc.

vděčný, a) — uznalý gratus; beneficii me
mor; býti v. gralum esse, gratiam ha
běre (alcut), (skutkem — v. se prokázati)
gratum se praeběre n. praestare, gratiam
referre alcui, čeho, zač, z čeho pro re
olga; jsem vděčen čeho algd mihi gra
tum est; nic toho nejsem v. non placet
mihi algd, důr. aegre fero algd, — ne
činím to rád čnvilushoc facto; jsem toho
v., že jsi přišel gratus n. exoptlatus mth?
ventsti; co mně ohledem věci té slibuješ,
za to jsem ti velmi v. de ea re guod
polhceris, valde te amo; b) — příjemný
suavis, dulete, jucundus; adv. a) grate;
gratlo animo; b) suaviter, jucunde.

vdechnouti, 2nspirare (animam homini); tp.
bohové vdechli jemu myšlenku tu dťi
eum in eam menlem impulerunt (eum men
tem et dederunt), ut ete,

vděk, — v děk, tudiž: a) za dík gratia,
= vděčnost, v. toto; zz odplata merces,
praemium; na v. neb co v. za to dobro
diní beneficii ilius reddendi causa; b) —
líbosť, přeloži se obyčejně adj. gralus:
v. udělati, učiniti komu v čem n. čím
gratum facěre alcui algd, gratificari al
cu? (v tom hoc), veliký gratisstmum al
eui facčre, v. též „zavděčiti se“; stává
ge mi v. gralum můhi est; zvl. ve rčení
«) za v. vzíti čím contenlum esse alga
re, acgutescěre alga re; fB) jest mi n.
přišlo mi (to) v. gratum, acceplum, e«
optatum milů est; přichávíš mi v. gralus
ete. mih? venisti; +) buď v. nebo ne
vděk, buď v. nebo žel = chtš nechtě,
v. toto.

vděk, = půvab, příjemnost dďulceďo,jucun
ditas, suavitus, o kráse tělesné, zvl. žen
ské venustas; plný vděku, v. násl.

vděkuplný, suavitatis n. venustatis plenus; ve
nustus,

vdělati něco do čeho, onděre, ingerčre algd
in algd.

vdlužiti se, v dluhy aes alienum facčre, con
trahěre, confiare.

vdova, viďua.
vdovec, viďuus.
vdovství, viduttas.
ve, interj. vae ! pro dolor!
veběhnouti, v. „vběhnouii.“
věc, res; věci válsčné, domácí atd. res bel

licae n. miliťtares, domesticae; hlavní v.
capul n. summa rét; res gravisstma; po
divná v. mirum negotium; u spojení
s adj. n. pronom. naše „věc“ v nom. 4
akk. často se nepřekládá, doslačiť pouze
(jakož i v češtině) neutr. adj. nm.pron.
chyzdné v. lurpia; užitečná v. jest Čísti
utile et legěre; zvl. a) — náčiní: věci
něčí vasa, supellex alcs; všechny své v.
s sebou néósti omnia sua secum portarej
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vece -——věděti.

b) ——předmět, o němž se jedná res, pro
positum; to nepatří k v. hoc nihil ad rem;
avšak vratme se opět k v. sed revertamur
ad propositum, psrgamus ad twnetituta;
oddáhti se od v. a proposito aberrare;
c) — děj res, res gesta; d) — záležitost
res, něgolium; causa; jest má, tvá, jeho,
soudce v. slyšeti meum, luum, ejus, judi
cis est audire; e) — příčina causa, ra
lo; res; pro tu v. eam 0Ď rem m. cau
sam, 60; proplerea; f) — pře causa, res;
v. jest právem rozeznaná res dijudicata
est; h) — spůsob moďus; takovou v. hoc
modo, ad hunc modum; Živou v., žád
nouv. nullo modo n. pacto (na př. ne
chtiti nolle).

vece, (3. osoba sine.) tnguil, (jež jako obyč.
naše „vece“ v odpověď se vkládá za je
dno n. více slov); těž ai!, dixiť, re
spondil.

věcní, ad rem pertinens; též gen. ré? n. re
rum.

vecpati, něco (kam) znfercire algd.
večer, vesper, vespera; tempus vespertinum ;

co adv.: večer, (s) večerem, na (pod, u)
V., z (8, za) večera vespert mn. Vespere;
pozdě na v. pervesperi; z večera, kv,
samý v. sub n. ad vesperum; vespera
scenle coelo; primo vespere; prima vespe
rd; v. před tím pridie vesperi; včera v,
heri vesperi; chýlí se k v. vesperascit,
advesperascit, invesperascit, též jam diei
vesper est; dobrý v.! salve! přáti komu
dobrý v. salvěre juběre algm ; kdo ví, co v.
přinese guid vesper ferať, incertum est.

večerní, vesperlinus (ventus, frigus, opus,
hora, tempus); v první hodinu v. ante,
ad, sub vesperum ; prima vesperi, 82. ho
rd; v. červánky * rubor coeli vesper
tini; soumrak v. crepusculum; v. hvězda,
v. násl.

večernice, vesper, (básn, též Hesperus); stel
la Veneris.

večeřadlo, coenatio; conclave ubi epulamur.
večeře, vůbec cibus vesperlinus; co hlavní

jidlo u Římanů coena.
večeřeti, vůbec * cibum vesperlinum suměre;

u Římanů =- stolovati coenare.
večeřiti se, večeří se chýlí se k večeru,

v. „večer.“
věčnost, a) pův. aeternitas; tempus infini

tum n. aeternum; b) = onen svět coelum;
vila guae post hanc futura est; odebrati
se na v., v. „umříti,“

věčný, a) pův., který vždy byl a bude ae
ternus; sempilternus; dokazovati, že bůh
jest v. deum negue natum esse negue in
čeriturum esse ajjirmare; b) ——který
vždy potrvá perpeluus; v. život coelum;
vita guae post hane futura est; v. sníh
nives guae ne aestate guidem solvunluv;

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník.
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v. přátelství firma et perpetua amicitia;
v. záští odium tnexpiabilé; v. sláva n.
chvála sempiterna gloria; immortals me
moria; v. chvály sobě dobyti aeternam
glortam sibi parare, nomen suum immor
talitati lraděre; adv. semper; perpetuo;
v. žíti (v paměti lidské) per omnium se
culorum memoriom vivěre.

věda disciplina; ars ; doctrina, pl. vědy U
lerae, artes; studia tterarum, artes prae
stontisstmae.

vědecký, ad literas n. studia literarum per
tinens; v. vzdělání doctrina, v. zaměst
nání studia literarum , studia animi;
hlubší v. známosť literatury subtiltor co
gnitio ac ratio hterarum; v. snahu míti
oplimarum artium sluďdio incensum e8se;
adv. arte, tn artis modum, v. vzdělaný
doctus, erudilus; v. spořádati něco aď ar
tem et praecepta revocaré algd; ad artis
praecepta disponěre.

vedení, a) pův. ductus (obyč. jen v abl.
sing. alcs duclu); častěji však subst, dux:
(pod) vedením koho algo ďuce; b) tp. —
spravování administratho (belli), cura (rei
domesticae); w. války komu svěřiti alcut
belli summam committěre; uvoliti koho
k v. války ďucem algm creare bello ge
rendo.

vědění, a) -= známost čeho scientia, cogni
tio; b) — věda, v. toto.

věděti, něc“, setre (algd u. akk. 8 inf. n.nepřímáotázka:regemesse© mortuum,
gud frater dixerit); též nosse, cognoviase
alad; IZ vyrozumívati zntelligěre: (uče
ním) didicisse; dobře v. non nescire, non
ignorare; věz, věziž scias; stic habeto;
setre liceť; kdy „věz (tedy)“, co vložka
nepřekládá se, v. Voj. Rak. $ 81, b) «,
pag. 70. dole; nevěděti něco nesctre, igno
rare algd; též praeťerit, fugit me; non
(mihi) satis constat; co zdvořilé odmítání
mylného tvrzení: nevím, není-li moje mí
nění mnohem pravdivější vide, ne mea
conjsctura multo siť vertor; rád bych vě
děl scire velim, pokud vím guantum scio
D. guoď sciam; nevím, co mám psáti
non habeo guid scribam; vím, co bych
řekl habeo, guae dicam, víš-li pak scisne ?
šcin? vím všechno rem tolam teneo; zvl.
a) v. o čem scire de re alga, nevěděti
ignorare, nescire algd; aniž kdo o tom
věděl omnibusignaris; tudíž a) — zprávu
o čem ml i comperisse, cognovisse algd
(pravil, že o ničem neví negavit, se guid
guam comperisse); B) — vědom býti con
scium esse alcs ret n. de re alga; ne
chtíti o čem v. zz nepřáti si v. malle
algd ignorare, — zapírati vědomosť o čem
negare algd sibi noltum esse; b) v.o kom
scire de algo, — zprávu o něm míti de

28



434

algo audivisse; o sobě v. menlis compolem
n. apuď se esse; ©) dáti komu v. certio
rem facěre algm rit ales n. de re alga,
nuntiare n. nolum facčre alcui algd; d)
nevěděti kudy kam črepidare, haerěre,
incerlum esse guid facias; nevěděti rady
sobě inopem consilii esse; e) ve rčení:
kdyby nevím jak (na př. pršelo) guam
vis, guantumvis (pluat); f) věda a chtě
sciens ac prudens (feci); nevěda inscius
nD.1. imprudens (fec?); h) chtíti všecko v,
— dělati, jakoby všecko věděl) simu

lare se omnia scire; cb) v. něco na koho,
do koho, opíše se rčením: věděti, že ně
kdo něco učini), spáchal a p.; i) v. ko
ho — znáti, v. toto.

vedle,-1) adv. juxta; prope, propter; tu v.
hic juxta, hic viciniae? v. státi astare,
Juxla consislčre; v. seděti assiděre (al
cui); v. ležeti juxta ete. jacěre, (v po
steli) cubare, o místnostech: juria ete.
situm esse; adjacére, vicinum esse; juxta
n. prope esse; 2) praep. a) k naznačení
mista juxta, prope, — podél secundum
s akk. (na př. ffustum); praeter (ripam);
v. břehu plouti oram legěre; obyč. užívá
se předslovce aď: v. kobo ležeti, seděti,
státi accubare, assiděre, astare alcui; v.
koho n. čeho bydleti accolěre alcui loco
n. algm locum (na př. fuvium); v. sebe
uná (ma př. žre), často adj. conlinuus,
conjunctus: dva vrchy v. sebe duo mon
tes continui; domy v. sebe stavěti domos
continuare; v. sebe za stolem ležeti- (8e
děti) eodem lecto accubare; v. sebe ob
státi, býti pariter esse; b) tp. a) v.koho
=- s kým, po boku jeho cum algo; —
mimo praeter algm; P) — vzhledem ku
pro, ex, secundum; v. mého zdání ex
mea sentenlia, ut mea fert optnio; v.
domyslu mnobých uť pluribus videtur;
v. nařízení ex edicto; v. sil pro viribus;
ost. v. „dle.“

vedlejší, a) z— vedle ležicí aďdjacens, vici
nus; v. dům aeďificium alteri adjectum,
domus vicina; v. pokoj cubiculum ad
junctum n. vicinum; v. pole ager vicini;
b) -— ne blavní, «) poboční alter (exi
lus, ostium, janua, porta), minor (porta);
v. cesta frames, semita; v. ulice semita,
via; podobně: v. důcbody pečuniae ce
iraordinariae; v. úřad munus allerum;
v. zisk /ructus UdVENÉUS, commodum n.
lucerum adventicium; PB) ——méně důle
žitý levior, minoris momenti (res, causa,
negohum, guaestio, cura, opus); subsecivus
(opera, tempus, hora); v. úloha secundae
parles; v. osoba gui secundaspartes agit:
v. potřeba res praeler alias (n. minus) ne
cessaria; V.význam * nolio adjuncla; ve
dlejšími věcmi se zanášeti alias res agěre.

vedle — vejce.

vědom, v. „vědomý.“
vědomí, v. „vědomostť.“
vědomky, adv. — vědomě, v. „vědomý.“
výdomosť, a) — znání, vědění cognitto, no

lita; scientia; vw. © sobě consctenlhia;
míti v. o čem cognovisse, audďivisse, di
dicisse algd; dáti komu v. o čem certio
rem facčre algm de re alga n. rei ales,
docére algm algd; přichází něco k mé v.
exaudio alod, ad me perfertur algd, per
venit algd ad aures meas; na v. dostati
certiorem fieri, cognoscěre algd; b) vě
domí scientia; bez mé v. me tnscio n.
imprudente (na př. fecit); c) pl. konkr.
= souhrn vědění docirina; scienlia lite
rarum; muž vzácných n. velikých v. ho
mo doctissimus, též praeclara erudittoneetdocirinainstructus,© multarum"rerum
scienbid instructua; rozsáhlé v. doctrinae
copia; multae literae, v. míti v čem eru
dilum esse tn ře alga, scire n. didicisse
alod; vědomosti vojenské prudentia rei
mailitaris; povrchní v. míti v čem prímo
ribus labris alligisse algd.

vědomý, vědom, a) ——znaný, známý nous,
cognilus; jest vědomo constat, jak v. ut
constat; jest mi v. beneiď memini; b) —
znající gnarus, perilus, wntelligens (ret
alcs); v. sobš čeho conscius ret ales;
jsem si v., že jsem Česť obce vždy za
stával conscius míhi sum, me dignitati
reipublicae semper consulutsse; adv.vědo
mě zz s vědomím, vědomky, naschvál pru
dens, sciens (učinil to v. prudens n. sci
ens fecit); taktéž consulto; data operá,
de industria; urazil jsem jej v. id egi uť
eum laederem.

vedrati, vdírati se, kampenetrare (in locum
algm), nepřátelsky irrumpěre, irručre, in
vaděre in algd.

vedro, ardor, aestus; v. sluneční ardor n.
fervor solis; calorea,

vědro, siťula.
věhlas, věhlasnosť, — moudrost pruděntia;

sapientia, consiltum; sláva gloria;
fama.

věhlasný,zz moudrý prudens; sapiens; Z
slavný clarus, nobilis.

vehnati, a) pův., v. něco kam, do čeho, v
něco compellčěrealgd n. algm in n. intra
locum algm; b) tp. a) v. koho do těsna,
do úzkosti in angustias pellčre n. com
pellěre, též urgěre, preměre algm; anxiis
curis implěre algm; do škody koho v.
damnum inferre n. ajfferre alcui; B) v.
loď na břeh appellěre navem n. pouze ap
pellěre n. appelli ad ripam, ad terram;
+) krev se mu v tvář vebnala rubor ei
sujfusus est.

vejce, ovum; V, klásti, něsti ova parěre,
gigněre.
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vějička, (proutek lepem pomazaný) vřrgavi
scata; calamus aucupalorius.

vějíř, flabelfum.
vejíti, vjiti, vcházeti, a) pův. ingredi, in

trare (in domum, tn urbem); násilně —
vtrhnouti, v. toto; nechati koho v. ad
mltěre algm, nenechati ercluděra algm ;
vstříc, v cestu, komu v. obviam venire
n. occurrěre alcut, vstříc v. čemu 7 za
meziti něco oceurrčre, resislěra alcui rei;
vcbázeti, o vodě < vtěkati infučre (in
mare); b) tp. «) v. na stolici, v králov
ství imperium inire; B) v. več — státi
se Jfřeri; v přísloví v. zn proverbii con
suetudinem n. in proverbium venire; V
obyčej, v zvyklosťt v. in. consuetudinem
venire; v pokušení v. lenlari; v zapome
natí v. obliviont dari n. tradi; v zná
mosť v. nobilitari, komu venire in noti
tiam n. familiaritatem ales; v nenávist
v. komu odium alca suscipěre, tn odium
ales venire; v milost v. grasiam intre
apud algm, alcs benevolentiam sibi con
ciltare, obecněji probari alcui; v lid n.
mezi lidi v. (-— vyzraditi 86) in vulgus
emanare nD.extre, vulgari; +) ve rčení:
v moc právní vešlý rafus; něco vešlo v
moc Jus ralumgue est algd; zákon vešel
v moc lex valet n, exercetur; d) v. več
= dáti se več ďdescenděre in algď cum
algo; v boj n certamen descenděre n.
proelium committěre cum algo; v. v přá
telství s kým amicitiam jungěre cum
algo, v mír, vespolek facčre pacem, foe
dus, inire societatem, v radu s kým, v.
„rada“ a); vw.v smlouvu pacisci cum
algo, v příbuzenství ajffinitate conjungt
cum algo; v rozepři acítonem intenděre
alcui; v. v řeč 8 kým ocollogutum cum
algo institučre n. ordiři, ingredi n. se
dare in sermonem cum algo; v dobrou
vůli v. reďire in gratiam cum algo; ©)
v. (se) kam směstnati se, změněním
vazby říká se capěre, complecti; nevejdou
se do žaláře carcer eos capěre non polest
n. non capil.

vejr, v. „výr.“
vejvoda, v. „vojevoda.“
věk, a) z trvání Času, čas vůbec aevum;

vetustas (dobro, které věkem lepším se
stává bonum guod vetustate jit meltus);
tp. věku zub vetustas; b) — jistý Čas,
doba tempus; m. pl. tempora; aetas; za
věku Romula guo tempore Romulus reg
navit; za onoho v. dllo tempore, lunc;
c) = trvání lidského živobytí, život vi-.
tae tempus;aelas; těž vita; (v. tráviti
vilam n. aetatem agěre, transigěre; V
čem n. čím tn re alga, v zahálce tn
otio); tudiž: v. lidský ——průměrný čas
života lidského aetas hominum n. pouze
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aetas; saeculum; třetí v. žÍti lertiam ae
tatem vivěre; tento v. hujus aetatis homi
nes; d) stáří aetas; tempus aetalisj
býti v jednom v., jednoho v., stejného v,
s kým aegualem esse alcui; ostatně v,
„stáří“ ; e) — jistá čásť života lidského
aelas; v. dětinský aelas puerilis, mladý
adolescenlia; pueritia; aetas juvenilia;
květoucí n. nejlepší //ďos aetatis; vw.do
spělý aečas composita n. moderata, ma
tura; sešlý, vysoký v. aelas decrepita,
grandis, exacta, ajfecta; v tom v. býti
ea aelate n. id aetatis esse; zvl. Z vy
soké stáří senectus; věkem zemdlený se
nectute confectus, aetate ajfectus; f) —
světa čas neurčité délky aelas, tempora;
před věky guondam, olim; antiguilus;
patrum memorid; v našem v. nostra me
mori, nostris temporibus; uvl. starý v.
antiguitas; anligutssima aelas; střední v,
* delas media guae vocatur; nový v. a8
las recentior; zlatý v. aurea aelas atd.;
h) — věčnost aelernifas; na věky, věčně
věky in perpeluum; in omne tempus; in
aeternum; od věků ab aelernitate ; ex ae
terno tempore, ab infinito tempore.

velbloud, camelus,
velebiti koho, co, laudibus efferre n. ornare,

praedicare algm, algd.
velebnosťt, majestas,
velebný, augustus; venerabilis, magnijicus ;

adv. auguste, magnifice,
vele-, co předslovce adj. vytkni dotyčným

superl. (velemoudrý aapientissimus, vele
zasloužilý mertiisstmus a p.) n. před
slovcem per, též adv. marime, valde
(velevážený maxtme colendus, valde ob
servandus).

velesláva, gloria; v. „sláva.“
veleslavný, glortosus ; splendidus, mugnificua ;

důr. též euperl. těchž ad).
veleslavnosť, v. „velesláva.“
veleti, vůbec 7—poroučeti Juběre (algm ab

tre, alad fieri, bylo mi veleno odejíti
Jussus sum abire); imperare alcui algd
n. uť s konj. (mírněji) praecipěre, man
dare alcut algd; zvl. v. vojsku m, nad
vojskem pracesse exercitui; loďstva n.
nad loďstvem praefectum esse classt, prae
esse classti.

veletok, amriis.
velezráda, perduellio; crimen majestatis; v.

spáchati na národu římském majestalem
populi Romani minučre.

velezrádce,perduellis; proditor; hostis pa
triae.

veličenství, majestas.
veličeti, augeri,
veličiti, něco amplifizare, augěre algd; v. se

augert.

——

velikán, a) pův. věr ingenlis corporia ; vir major
28*
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guam pro humáno habitu; v. býti huma
nae magnitudinis modum exceděre; b) tp.
— muž veliký, velikého ducha, v. tato.

velikánský, ingenfis n. vastae magniludinis;
ingens, immans.

velikánství, eximta n. tmmanis corporiš ma
gntudďo.

velikoduchosť, -dušnosť, anim: magnitudo; a- |
nimus magnus el excelsus.

velikoduchý, -dušný, magnanimus.
velikokupec, mercator; gut magnam facit

mercaturam.
velikoleposť, magnificentia ; vzhledem k pří

pravám apparatus; — lesk splendor.
velikolepý, magnificus; apparatus; sumptuo

sus; adv. magmjfice,apparate.
velikomyslnost, atd., v. „velikodchost“ atd,
velikonoce,* festi dies paschales,
velikost, magnitudo, vzhledem k objemu am

plitudo, ambitus; — výše altitudo, pro
cerilas; V. zimy magnum frigua.

veliký, vůbec magnus, — těžký, též gravis
(poena, tributum, onus), grandis; — vy
soký altus, celsus; 7—velikého objemu
amplus (urbs, civitas); — daleký longus
(z v. vzdálenosti longo ontervallo inter
jecto); = prudký, o předmětech odtaži
tých acerbus, gravis (frigus, dolor), ve
hemens, magnus (ventus), acer (hiems);
veliký muž (tělesně) homo magní corpo
ris, procerus, (daševně) homo n. vir ma
gnus, v. též dole; v. mysl animus ma
gnus -et ewcelsus; tak v. lantus, jak v.
guantus; tató v. porážka Aaec tanta cla
des; dosti v. modicus (corpus svazek);
na větším díle, větším dílem marimam
partem; sebe větší guanluscungue, guam
vis magnus; guanlusvis; ještě jednou tak
v. altero tanto major, duplo major; v su
perl. („největší“) stává zvl. u subst. abstr.
summus, vzhledem k postavení a předno
stem, vedle maďimus, jež též objem a
kolikosť vyznačuje ; zvl. a) — mocný po
tens, nobilis; velicí páni potentes, opťima
tes; vzhledem k bohatství divěťes; b) —
přiliš veliký, o Šatu larus; justo laxwior;
c) v. společnost coetus freguens, freguen
ta hominum, conventus celeber; v. uče
nost multae literae; d) v. vůdce dux egre
gius; v, mudřec vir aapientissimus; v. u
čenec wir doctissimus, lhář mendacissi
mus, blázen stulítsstmus; e) v. kněz (v
Římě) pontifex maximus; £) velikým se
dělati (slovy) se efferre, se jactare, glo
riari; adv. velice valde, vehementer; též
důr. maxime, plurimum; u spojení s adj.
n. adv. též superl, slov těchto (v. skrom
ný modestissimus, v. povrchně levěssíme),
n. předslovcem per n. prae (v. snadný
perfacilis); u sloves často magnopěre,
(důr.) summopere, u sloves „vážiti“ a p,

velikánský — věno.

magní (facěre algm), ost. v. slovesa tato;
někdy dvěma slovesy sonznačnými: v. 86
báti čeho métučre atlgue horrčre algd; ne
v. non admodum, ne v. daleko non ita
longe; tak v. lam valde, tam vehementer,
tantum, před adj. n. adv. pouze čam n.
adso, též před slovesem Často pouze a
deo (tak v. roznitil vojíny adďdeoanimos
mělitumcommovit); jak v. — tak v. guanto
pere — lančopere n. non minus — guam.

velitel, praefectus, vo váles imperator, dux;
v. jízdectva magister n. praefectus egui
tum; vrchní v. mperator; i8 gui summae
imperů praeest; býti v. ďducemn. prae
fectum esse, erxercilut praeesse, v městě
urbi praeesse n. praefectufu esse; vrahním
v. býti summam tmpeřii ténere, toti bello
n. summae rei praeesse.

velitelkyně, dux (fem.),
velitelský, tmperatorius n, gen. imperato

ri8; adv.
velitelství, nperium; vrchní v. (summum)

imperium, summa imperii; s. rerum; pod
v. koho sud auspicits ales; duce algo.

velko-, co předslovce, v. „veliko-.“
velmi, adv. =- velice, v. toto.
velmož, princeps, v pl. též opltmates.
velmožný, polentissimus.
velryba, balaena,
ven, adv. foras; u spojení ge slovesy obyč.

předslovčem ex (e) mn.pro: v. jeti evehi,
ezire, v. chvátiti se proripěre; v. jíti, vy
jíti exire, egredi, prodire; v. hnáti ex
pellěre algm (foras); musím v. exeundum
mihi est; v. hleděti prospectare, foras
prospicěre ; v. chtíti exire n. egredi velle;
v. táhnouti foras tráhěre n. rapěre algm.

venčí, v úsloví: z venčí exstrinsecus, ab
extertore parte; „venčí“ co adj. exlernus;
exlerior.

věnčiti, coronare algm,*algd; coronam im
poněre alcut.

věnec, corona.
věneček, corolla; tp. společnost circulus.
venek, a) co protiva vnitra domu: venku,

co adv. foris; venku státi ante fores
stare; z venku, v. „venčí“; b) co pro
tiva města 7us; na venku n. venku rurt
(esse); na venek rus (adtre); = venku
rure (ventire); na venku žíti ruri vi
věre, rusticari; statek na v, praedium ru
sticum.

venkov, v. předch. b).
venkovan, homo rusticus.
venkovanka, mulier n. puella rustica.
venkovský, ruslicus; ruslicanus; (život v.

vita rustica, v. vzduch aura liberior, ačr
rusticanus); 7— cizozemský exter, exle
rus; adv. ruslice.

venku, v. „venek.“
věno, dos.



věnovati

věnovati, a) pův. věno dáti dceři filiae do
tem dare; b) obecněji:
care alcut algd; knihu komu v. měttěre
lhbrum ad algm; vděčnou upomínku v.
komu gratá memoriá prosegut algm; ve
škerou svoji snahu obci v. omnes suas
curas in rempublicam conferre; v. komu
několik dní dies aliguoť dare alcui; 2)
v. se čemu fotum se deděre rei alcui, to
tum se conferre ad algd, bohoslažbě to
lum se vertěre in cullum deorum.

vepř, verres; porcus; vůbec sus,
vepřák, subulcus.
vepřový, suillus.
vepsati, něco kam referre algd (in tabulaa,

in orationes a p.).
věra, jen ve rčení: věru profecto, sane;

cerlte; na mou věru medius fidius! me
hercule! v. jakoby ještě bylo třeba rady
(mluvíte) guasi vero constlit sit res,

věrnost, fides; 7— příchylnosť, o osobách
Jfidelitas; v. si slíbiti fidem dare eť ac
cipěre; přísahu v. složiti komu jurejurandointerpositofidemalcu?| obstrin
gěre; v. zachovati fidem servare (jakou
kdo věrnost k tobě chová gua guisgue
in le fide est), nezachovati fidem violare,
in fide non maněre; s v. fideliter, cumfide,

věrný, a) — víru mající pius; b) — víru
danou držící fidus; fidelis; komu n
algm, (věrnějším býti, též fide majoreesse); — spolehlivý jide dignus, verus;
v. líčení narratio vero conventens, a ret
veritate non discedens; v. zůstati in fide
maněre, komu fidem servare alcu?, své po
vinnosti maněre in ojfficio, svému slibu,
přísaze fidem, Jusjurandum servare; adv,
Jideliter, cum fide.

věrohodnost, jfides, auctoritas, o zpravodaji,
spisovateli a p. gravitas.

věrohodný, fide dignus; o svědku locuptee,
o spisovateli, zpravodaji a p. gravis.

věrolomnosť, onfidelitas, nulla fides, (důr.)
perfidia.

věrolomný, snfidelis, infidus; (důr.) perfidus,
co stálá vlastnost perfidiosus; v. býti ji
dem alcui datam fallčre, proděre algm;
adv. infideliřer; perfidiose.

verš, versus; volše skládsti, dělati versus
facčre n. scriběre; slova uv. uvésti verda
versu includěre.

veršovati, v. předch.
voršovník, verstficator.
věru, V. „věra.“
veřeje, a) ——křídlo u dveří fores, valvae;

b) ——sloupy u dveří, na nichž tyto při
věšeny jsou posťis; c) 7—dveře, v. toto.

veřejnost, asi publicum, forum; do v. při
jiti in vulgus emanare.

veřejný, a) ——zjsvný apertus, mamfestus ;
b) == k obecnému upotřebení, obecný

v. komu co di
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publicus; communis; v, prodej aucho; v.
kuchyně popina; c) — obce se týkající
publicus; veřejné dobré salus communis
n. publica n. omnium; v. úřad, viz „ů
řad“; v. sluha servus publicus ; v. mí
nění publice recepta persuasio; vulgi opi
nio; v. život vila forensis (protiva dome
sťtica); do v. života vstoopiti ad rempu
blicam acceděre; adv. a) aperte, mant
festo; b) palam; coram omnibus, omni
bus inspectantibus; in publico (epulari),
in publicum (prodire se ukázati); v. vy
stoupiti (o řečníkovi, co protiva domá
cích cvičení) tn solem et pulverem proce
děre; ©)publice (ve jmenu obce, ua př.
alcui- gratias agěre).

věřitel, creditor.
věřitelný, fide dignus.
věřitelnosť, fides.
věřiti, a) něco 7—za pravdu míti oreděre

algd, fidem haběre rei alcui; v. Komu co
creděre alcui algd; věř mi crede měhťt;
nevěřící gui non facile adďuci polest uť
credat; b) v. komu zz důvěřovati cre
děre, fidem haběre n. tribučre alcui ; con
fiděre algo; nevěřiti diffiděre, non cre
děre, fidem non haběre alcut; nevěře (ne
věřiv) jim diffisus tis; c) v. v koho, več,
nač algd esse arbitrari n. creděre; v. v
boha deum esse creděre, déum mn.deos
esse putare, v nesmitelnosť duše animos
esse immortales creděre; v. na strašidla
* ereděre de umbria; zvl. nevěřící == po
han a vera docirina alienus, supěrstilio
sus (et) tmptus,

ves, vicus; větší — městys, okres pagus;
co protiva města rus; po vsech vicatim
(na př. ire).

vesdy, adv. v. „vždy.“
veselí, a) vůbec -= veselosť laeťitia; co

vnitřní cit gaudium; b) zvl. svadební
veselí ——svatba nupliae; v. strojiti nup
has adornare.

veseliti, a) v. koho Zaetitia ajfficěre, oble
ctare algm; b) v. 89 laetari, gauděre,
z čeho, čím re alga, dere alga, též 1ď,
dllud a p., předmétná věta („že... ..“)
stává vakk, s inf., řídčejis guoď a ind.;
v. se s kým jucunde vivěre cum algo.

veselka, v. „veseli.“
voselohra, comoeďia.
veselosť, v. „veselí.“
veselý, a) pas: — plný veselosti, radosti,

a) zvl. = veselosť cítící (co trvalá vlast
nost) Ailaris, (co pocit opět pomijející)
laetus; B) 7— vegelost ukazující laetus;
serenus; hilaris; b) akt. ——veselosť či
nící, obveselující Jucundus, == žertovný
ridiculus, jocosus; adv. hlare; laete; ju
cunde, ridicule; v. žíti Jucunde, laute
vivěre.



438

věsiti, věšeti, něco suspenděre algd (na čem
ab, de, ex re alga), v. koho suspenděre
algm arbore infehci; lagueo gulam alcs
frangěre; tp. v. uši, hlavu demittěre (au
res n. auriculas); 2) v. 80 suspendio vi
tam finire; tp. v. se na koho adhaere
acčre aicut.

veskrz, adv. penitus; plane, omnino; per
omnes parles; tžž lotus: kniha jest v.
špatná totus liber malus est.

veský, v. „vesnícký.“
veslář, remex; pl. vesláři, co otroci remi

gtum.
veslařský, v. lavice transtrum.
veslice, navis actuaria.
veslo, a) pův. (k pohybování lodí) remus;

(k řízení lodí -— hlavní veslo) guberna
culum; ost. v. též „lod“; b) tp. — nej
vyšší moc státní gubernaculum: u V. 88
děti ad gubernacula reipublicae seděre,
gubernacula reipublicae tenére,

veslování, remigatio; remigandi labor; obyč.
však opíše se slovesem.

veslovník, v. „veslář.“
veslovati, a) nepřechodně, o osobách rémi

gare; b) přechodně remis agěre (navem).
vesloví, remigium.
vepměsg,adv. promiscue;

v. všichni untversi, cuncti.
vesmír, rerum universtlas; untversum,
vesna, V. „pjaro.“
vesnice, V. „ves.“
vesnický, rusťicus, ——renhlazený agrestis;

v. lid Roměnesrustici; agrestes.
vesničan, vicanus; homo rusticus,
vespod, adv. dnfra; v. „dole.“
vespolek, co adv. a) == společně conjuncle,

conjunctlim n. adj. conjuncius: my všichni
v. n08 conjuncti; b) — mezi sebou a) in
ler se; inter nos (vos); infer tpso8; mi
lujeme ge v. amamus inter nos; líbati se
v. znter se osculari, přísahou v. se zavá
zati inter se jusjurandum dare; napomí
nati se v. cohortari čnter se, pozdraviti
se v. inter se consalučare; vzájemnosť
lidí v. jest tato homtnibus tnter ipsva so
cietas haec est; B) adv. muťtuo n, adj.
mutuus (nenáviděti se v. muťtuoodi0 la
grare, prokazovati si v, úslužnosti muťuo
oficis responděre); y) alus — alium,
alii — alios n. kde o dvou řeč jest al
ter — alterum (pomáhají si v. altus alii
opem ferunt, alter alterum adjuvat); též
ulergue, uter; milují se v. ulergue utrum
gue diligiť; nepřejí si v. neuter neutri fa
vel; ©) 7m vesměs, v. toto.

vespolní, -ný, muluus; adv. muluo; tnvi
cem, věctastm; V. „vospolek.“

vespolnosť, * vis mutua.
věst, Ve „zvěst“

celkem omnino;

Věsiti — vésti.

vésti, voditi, I.) v. něco, 1) pův., o byto
stech živých ducěre algm, algd, za ruku
manu ducčre algm; dobytek v. pecus a
gěre; stojí-li u „vésti“ určení prostoru
(kam, odkud a p.), tu často užívá se pří
hodných složenin: inďducčre, deducěre,
educěre, abducčre ; vojsko v. pratessu exer
cilui, exercitum ducčěre, k bitvě milites
in proeltum educčre; C. vede vojsko na
kopec nejbližší Caesar copias suas in pro
wimum collem subducit ; v. koho ke komu
adducěre, deducčre algm ad algm; 2) tp.
a) — směr dáti čemu: ruku v. píšícímu
scribenlis manum manu superimposita r6
gěre; „péro v. pennam regěre; scriběre;
loď v. navem regěre; jinam v. řeku Jiu
men derivare, avertěre; b) = v jistém
směru něco stavěti, kopati a p.: v. pří
kop, zeď fossam, murum ducčre, okolo
města urbi circumdare; c) — směřovati:
cesta vede kain via fert, ducit (fomaum);
cesta, která odtud do Indie vede via
guae hinc in Indiam est; stopy vedou
tam vestigia €0 ferunt; znám cestu ku
štěstí vedoucí novi, gua vid ad felicita
tem pérventatur; „d) v. koho n. co a) u
kázáním cesty: na cestu v. koho du
cěre in vitam algm, monstrare alcui viam;
nejkratší cestou v. koho drevissimá vid
deďducčrealgm; B) provázením: v. koho

domů (vůbec, o jednotlivci) ducčre do
mum a'gm, (čestně ——sprovázeti koho,
o zástupu) deďucěre alom domum; též
pouze deducěre algm; podobně: nevěstu
domů v. nuptam deducčre; na popravu
koho v. ducčre ad mortem, před soud
reum agěre n, in jus rapěre algm; 4) ra
dou: v pokušení koho v. fentare, sollici
tare algm; k míra v. (aesvorcé) recon
cihare algm cum algo; v. k čemu, v.„raditi“; zle v. koho a recta via abdu
cěre algm, v záhubu perniciem parare n.
moliri alcui; ď) učením a p. instituěre
algm aď algd; docére algm algd; k zlé
mu koho v. corrumpěre algm; dobře ve
dený, v. „zvodený“; e) rozkazem: voj
sko v. ducěre exercitum, praeesse exerci
tut; Č) předcházením: tanec v. choros
ducčre; průvod v. pompam ducěre, pom
pas ducem esse; e) 7—příčinou býti če
ho causam n. fončem esse ret alcs; la
komství vede k mnohým nepravostem
avartitia est causa n. fons multorum vi
biorum, ex avarilia multa manant vila;mravní neúhonnosť a vzdělanosť vedou
k hodnostem a cti čntegritas atgue eru
ditlšo evehuní n. provehunt ad dignitatem
atgue honores; neštěstím vedeni býváme
často k štěstí calamitatibus saepo ad fe
hottatem deducimur; veden býti čím alga
re movert, algd seguš; to vedlo k válce



věstiti — veýésti.

3

ea res belli n, armorum causa erat; nouze
jej vedla ku krádeži paupertas eum im
pult, ut furtum faceret; na přísahu koho
v. adigěra algm jusjurandum n. jureju
rando, (0 vojínech) sacramentum n. sacra
mento; f) — říditi, spravovati něco algd
administrare, gerčre, regěre, alcui rei
praeesse; správu obce v. rempublicam ad
ministrare, summae rerum praeesse; do
mácnostť v. domum regěre, domesticam
agčre curam; úřad v. magistratum ge
rěre, munere fungi; počty, knihy v. ko
mu alcs res ac rationes curare; obchod
v. mercaluram exercčére; právo, soud, při
v. Rligare n. contenděre cum algo; při
něčí v. causam ales dicčěre n. defenděre;
válku v. bellum gerčre, šťastně, nešťastně
rem bene, male gerčre; válku dále v. in
bello perséverare; slovo v. dicěre (za Ko
ho pro algo); řeč svoji dále v. „pokra
čovati“ ; podobně hb)v úsloví: náklad v.
sumptus tolerare, péči a starost v. cu
ram poněre n. adhiběre in re alga, cu
ram conferre in algď; curare algd; cu
rae est mih? algd; prácí v. operam col
locare, poněre, v čem tn re alga; nářek
v. lamentari; congueri; stížnost v. nač
guert, conguerí algd n. de re alga; po
řád svou v. eandem contilenam caněre;
i) život v. agěre vitam; k) svědky v. le
stesaadďucčre, producčre; v. co na koho
exprobare aleui algd, v. též „žalovati“ ;
3) voditi koho ducčre, circumďucěre algm;
tp. za nos koho v, circumdďucčre, fallěre
algm; 4) věsti se, voditi se, a) za ruce
se v. amplexos tre; b) v. se s kým du
cěre algm; ©) v. se — dařiti se succe
děre, proceděre, evenire; dobře se vede
res bene ceďit; jak se vede? a) tělesně
guomodo vales P) vzhledem k poměrům
guo loco sunt res tuae? dobře se mi
vede «) bene valeo; B) bono loco sunt res
meae; veď mu se zle aneb dobře ut
cungue res cesserit; hůře se nevedlo ni
komu nulli unguam fuit pejus; mně se
vede také tak eadem mea est sors; vedlo
se mi také tak tďem mihtaccidit; jak se
ti povede guiď tibi fiet? vše se mi vede
podle žádosti omnia mihi ex voťtosucce
duní; d) v. se nač pignoriaccipěre algd;

„= žádati, osobovati si, v.tato; 5) vésti si,
sobě ——počínati si se gerčre (prudenter,
honeste, turpissime), facěre (arrogamter);
tak sobě v. falem se gerčre; zpupně si v.
magnos sibi spiritus n. maguam arrogan
ltam suměre, směšně ridicule facčre.

věstiti, něco nunciare, o věštci caněre, va
ficinari, praedicěre algd, (dle letu pta
ctva) augurari.

veš, pediculus.
věšení, suspendiunu

439

věšeti, v. „věsiti.“
veškerenstvo, summa ; Z vesmír, v. toto.
veškerý, cunclus, universus, V. „všecek.“
veštba, I— věštění valicinatio ; TZ co věštěno

jest oraculum ; vaticinium, praedictum.
věštec, vales; jenž předpovídá z útrob 0

bětných zvířat haruspex; — ptákopravec
augur.

věštění, v. „věštba.“
věští, divinus; v. duch ďdivinus n. coelestis

gučdam instinctus; maje ducha v. coele
sti guodam tnslinctu agitatus; V. Žena
vates.

věštírna, oraculum.
věštití, v. „věstiti.“
věštkyně, vačes,
veta, a) jen v úsloví: jest v. po něm,

s ním actum est de e0, po tom de ea re,
po mně actum est de me, perii; b) —
náhrada, v úsloví: vetu za vetu dáti
par pari referre, parem gratiam (alcut)
referre.

věta, enunciatio n. enunciatum,
vetech, defeciio, zvl. v úsloví: měsíc jest na

vetech luna dejictt.
větěrek, aura tenuis.
veteš, scruta (orum).
vetešničiti, scrula venděre.
vetešník, gui scruta vendit.
větev, ramus; tp. — rodina famiha.
vetchý, vůbec starý vetus; ——sešlý Pri

tus, obsoletus; = shnilý marcidus; joutri
dus; o stavbích ručnosue,

vetkati, intexčre algd; tmplectěre (aurum
erinbus tmplexum).

vetknouti, v. „vbodnouti, vraziti.“
větrný, venlosus,
větroplach, homo vanus.
vetřelec, opiš slov, „vetříti se.“
větřik, aura ťtenu3.
větřiti, něco ——čenichati odorari, senttre

algd; tp. praesagire algd.
vetříti, vtírati, něco do čeho ointerčre algd

in algd; 2) v. se kam znferre n. offarre
se alcu?, (do rodiny) trrepěre, ke komu
in familiaritatem alcs se tnsinuare; v. 80
na úřad, do úřadu aď honores obrepěre.

většina, major numerus oD.pars; často plu
res; plerigue; v. hlasů plurima suffragia,
sententiae plurimae; v. hlasů obdržeti
plurimorum suffragiis creari, longe plu
rima sujffragia n. puncta ferre; návrh o
třech vyslancích velikou v. zamítli de
tribus legatis freguentes terunt in. alia
omnma; velikou v. z obžaloby propuštěn
býti sententiis fere omnibus adsolvi.

většiti, v. „zvětšovati.“
větví, -oví, ram?.
větvička, ramus; ramulus.
vevěsti koho, infroducčre algm; též ducěre,

adducěre,
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vevězti něco, invehčre, tmportare alagd.
věvoda, v. „vojvoda.“
vevoz, Z vevážení ?nveciio; TZ co vovezeno

res n. merces tmportatae.
vevozně, portorium.,

"vezda, v. „vždy.“
vezdejší, a) -m každodenní guolidianus; b)

rz zemský, časný humanus; v. věci res
humanae; v. život haec vita.

vezditi, inserčre algd (alcut loco).
vězeň, gut custodia čenetur; caplus; — z8

jatec captivus.
vězení, a) Z stav vězně custodia, vincula,

stav zajatce captivitas; do v. dáti, ve4
diti zn custodiam dare n. ineluděre algm;
in carcerem, vincula, custodiam conjicěre
D. dare, traděre algm; do v. přijíti, 8é
dostati capi, comprehendi, in custodtam
n. dn vincula mit; u v. držeti algm
clausum asservare; Beděti u v. in custo
dia esse u. servari, custodič teneri; b) =
žalář carcer; vincula, custodia; státní v.
publica custodia.

vězeti, a) pův., v. v čem Aaerčre, insiděre
in ve alga, jfixum n. infixum esse in re
alga, v blátě tn lulo haerére; nechati v.
relingučre (securtm in vulnere); zů-tati v.
v čem in alga ré haerescčre n. inhaere
scěre; vůbec haerére; v. těž „váznouti“;
b) tp. v dluzích vězeti obrutum esse aere
alieno, laborare ex aere alieno; v nouzi
a p. rebus adversis conflictari, v nejistotě
dubium n. incertum haerěre, in dubio
esse, animi penděre; v nebezpečí v. in
periculo versari nm.esse; mezi nadějí a
strachem v. čnler spem melumgue su
spensum esse; vězí mi něco v mysli dn
haerescit in mente, insidet in animo algd;
tu to vězí htne illae lacrtmae; nechati
koho v. deserčre n. destitučre algm; po
dobně v úsloví: doma pořád v. semper
delitescěre domi; v. pod čím, za čím la
těre, subesse; algd subest; maje za to,
že nevězí lesť za tím nihil doli subesse
oredens n. ratus.

věziti, koho u vězení držsti, v. „vě
zení,“

vězný, a) — žalářník, v. toto; b) — vězeň,
v. toto.

vězti, voziti, vehčre algd; v. něco zá kým
subvehěre, supportare (frumentum, com
meatum exercitut); zboží do země voziti
merces imporlare, ze země egďporlare;
2) v. se, a) pův. vehi, na voze a p. vehi
curru, plaustro, n. pouze vehi in rheda,
invéht vehiculo; na lodi se v. navi n.
in navi vehi, navigare; b) ——sklouzati
s čeho labi.

věž, lurris; strážná v. specula; lurris spe
culaloria; 7—vězení carcer, v. vystaviti
(urrim excitare, facěre.

vevézti — více.

x

věžiti se, excitari, erigi.
věžník, custos turris.
vhlednouti, v. „nahlednouti.
vhod, v. „hod.“
vhoditi, vházeti, injicěre (ignem castris, algd

in tgnem); conjicěre (algd in locumalam);
immittěre (tela).

vhodnosť, convententia, opportunitas.
vhodný, aptus, acoommodalus; idoneus; —

slušný decorus; adv. apte, accommodďate;
decore, decenter.

vcházeti, v. „vejíti.“
vchod, a) z vcházení ingressus, introttus;

aditus; b) — místo ku vcházení aďilus,
iniroitus; Z dvéře janua, (větší) porlaj
c) — počátek tnitium, zvl. — úvod ex
Ordium, k básni prooemium,

více, I) kompar. 1) u spojení se subst. v
gen. plus 8 gon.: v. peněz plus pecuniae,
v. obilí plus frumenti; v. moudrosti plus
sapienliae, též: v. nepřátel plus hostium;
v. jich plures (eorum); u subst. abstr.
často kompar. adj.: měl v. štěstí než u
dstnosti felictor fuit guam fortior; má v.
štěsti než rozumu felicior guam sapim
tior est; 2) bez subst. plura, amplora,
amplius; v. psáti plura sertběre, v. dáti
amplius dare, čím v. máme, tím v. si
žádáme guo plura habemus, e0 amphora
concupiscimus; (co v.? guid amphus?
zvl. a) sebe více guantimvis, guamvis
s konj.; b) u čísel plus: na oné straně
padlo o jednobo v. uno „plus čllorum ce
cidit; tvůj bůh však ani o jeden prst v.
nemá luus autem deus non digilo uno re
dundat; podobně: mnohem v. multo
plus; o polovic v. dimidio plus; másle
duje li v češtině „než“, stává plus m.
amplius obyčejně bez guam: jest tomu
v. než šest měsíců amplius sunt sex men
ses; vw.než čtyři byli zajati plus guatuor
capti sunt; hlavy v. než 100 nepřátel
capita amplius centum hostium; o v. než
polovic zvětšen plus parte dimidia auc
tus; někdy však následuje abl.: neměl
v. než 2000"mužů non amplius duobus
millibus militum habuit; zvl. při vytknutí
stáří: jest v. než 20 let stár major est
viginli annis n. májor guam viginti an
nos natus, též major viginti annos natus
est; ©) u adj. a adv. K naznačení vyš
šiho stapně co adv. magis (0 nic více
non magis), často však klade se komp.,
adj. n. adv.; Čím v. guo magis, tím v.
eo magis; mnohem v. multo magis; ma
jí-li se dvě vlastnosti téhož předmětu po
rovnati, klade se komp. obou: jest více
šťastný než udatný felicior est guam for
tior; d) u sloves stává, a) plus, zvl. u
sloves amare, diligére, prodesse, nocěre,
valére; B) magis (v. se bojím, než dou



vícekrát — viklati.

fám magis time0 guam spěro); V. A V.
magis magisgue n. m. et m.; y) u sloves:
vážiti si, státi, podávati a p. překládá se
„více“ pluris; O) ultra: ničeho v. si ne
žádám nehil ultra reguiro, flagito; co se
mohlo v. státi? guiďdultra fieri potuit?
e) ne v. non amplius; nic v. non jam,
mlal jam; to nikdo v. neřekne hoc jam
nemo dicel; nežádám (nic) v. nil am
phus jlagito; nedoufám v., nic v. non
jam, nihil jam spero; II) superl. nejvíce
plurimum; nejvíce jich plerigue; plurinu,
major pars; — nejvýše naxime; co nej
více «) — počet co možná největší
guam plurimi, guam maximus (buď s pos
sum n. bez slovesa toho: vypravil vojska
co nejvíce mohl guantas n. guam maxi
mas copiaspotut armavit); B) Z na nej
vetším díle guam maxime.

vícekrát, adv. saepius; aliguoties; non 86
mel, semel atgue iterum.

víčko (oka), palpebra (obyč. pl.).
vid, ve rčení: není o něm ani vidu, ani

slychu de eo minulamplius audilur; ejus
incerta memoria (fama) est.

vida, interj. — viz, v. „pviděti.“
vida, ve smyslu platonickém čďéa, lat. spe

cies; IZ pojem, v. toto.
vidění, a) — patření věci věsus; aspecius

oculorum ; v. hoden spectandus, visendus;
dignus gut spectetur; znáti koho od v.
de facie nosse algm; b) duševní stav
bludné rozčilenosti mens sevocata a cor
pore; furor; u v. se ukázati, v. „zjeviti
se“; tp. jako u v. býti summa admira
tione ajféctum esse; c) ——věc viděna vi
sum; Species; v. noční species noclurnů,
Visus nocturnus.

viděti, 1) pův. a) abstr. =—zrak miti uč
děre; neviděti — slepým býti oculis cap
lum esse; caecum esse; dobře v. acres
oculos haběre, oculorum acte valére, ne do
bře oculis non satis prospicčre; dobře ne
viděti parum n. non bene viděre, na
pravě oko dexiro oculo non bene uťi; na
jedno oko dobře v. altero oculo bene vi
děre n. uči, jak daleko možná v. guo
longissime oculi conspectum ferunt; b) v.
něco viděre, (oculis) cerněre algd; ne
moci něco v. algd perhorrescčre (na př.
vulnera et sanguinem); vidím jej přichá
zeti n. an přichází video eum venientem ;
zvl. «) imperat. viz! en! ecce! $) co ne
viděti sťalim, continuo; x) činím n, dě
lám se nevida disstmulo id guasi non
videam ; d) — dívati se spectare; při
cházím vidět n. abych viděl venio spec
latum ; e) dáti se v., vůbec in conspectum
n. čn oculos hominum věnire, prodire,
nedati se v. vžťare hominum conspectum ;
dáti se s čím v. ostentare algd, algd in
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ostentationem comparare; chce se dáti v.
hic in ostentationem compositus est; dáti
se v. (vzhledem k nákladu a p.) non par
cčre sumptui, (vzhledem k častování)
splendide epulas instručre; 2) tp. v du
chu, v mysli v. 7—znamenati viďěre, a
nimo viděre n. cerněre; Z pozorovati a
nimadvertěre, — nahlížeti intelligěre, per
spicčre (z toho vidíma znde cognoscimus,
tntelligimas); Z uvážiti reputare, viděre,
constderare; 7—pečovati viděre, curare;
— dožiti viděre algd; avl. rád v. a) ně
co oplare algd, delectari re alga; B) ko
ho libenter viděre algm; rád viděn býti
u koho graliosum esse aleui; 3) v. Be,
vidíau býti videri, cerni ; conspici; z to
ho se (patrně) vidí čnde intelligitur, pa
tet; inde cognoscimus, intelligimus; zvl.
«) — zdáti se videri, haberi ; vidí se mi
(za dobré) censeo m. videtur mihi; vidí
n. vidělo se mi (za) dobré, toto ti říci
haec tibi dicenda puto n. putavi; P) —
líbiti se placére (alcut), videri; jak se
(ti) vidí uť placeť, libeť, commodďdumest;
r) co sloveso fraseologické nepřekládá
se zvl. ve rčeních: vidím se býti nu
cena, pobnuta n. k toma přivedena co
gor, commoveor n. adducor, zklamána de
cepltu8 sum.

vidina, v. „ideal.“
viditelnosť, opiš slov. násl.
viditelný, a) pův. aspectabilis, conspectus;

gui oculis cerní potesť, gut vemič n. caďdit
sub oculos; v. býti apparěre, conspici,
(jako obraz) expressum esse; V. se státi
apparčre, in conspectum ventrej v. uči
niti conspicuum redděre, oculis subjicěre ;
b) tp. = zjevný apertus, mantfestus;
adv. a) tla ut oculis cerni possit; b) a
perte, mamfesto.

vidlatý, furcae simalis; adv. instar furcae.
vidle, vidlice, (o dvou koncích) furca, (0

třech) fuscina.
vidno, v. násl.
vidný, a) — světlý clarus, lucidus; tudíž:

vidno == den, světlo, v. tato slova; b)
vidno jest apparet; apertlum n. manife
slum sl.

vidomky, adv. v. násl.
vidomý, a) ——viditelný, v. toto; b) — vi

doucí gui videt n, oculorum acte valet.
vidoucí, a) pův. gut videt; b) tp. v. „prorok,“
vidoucnosť, a) pův. acies sculorum; b) tp.

anim? acies; dtvinatio.
vichr, procella; ventusprocellosus ; tempestas.
vichřice, turbo, procella.
víchřiti, v. „bovřiti.“
vikář, v. „zástupce, náměstek.“
viklání (se), vacillatio.
viklati, čím labefacčre, labefactar: algd; v.

se vacillare; labaře.
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viklavý, vacillans, mobilis (dens a p.); tp.
V. „nestálý.“

víko, operculum.
vila, nympha.
vilník, homo libidinosus,
vilnosť, libido.
vilný, libidinosus; adv. libidinose.
vina, culpa, noxaj vilium; za vinu komu

dávati (něco), v. (čeho) komu přičítati,
v. (= čeho) komu dávati culpam (ret
ales) aleui tribušre, culpam conferra in
algm, těž accusare algm (ret alcs); v. Be
dá jemu culpa confertur. in eum; vinu
na koho strzati culpam conferre, conji
cěre, avértěre, transferre in algm; v. lpí
na mně culpá ejus rei teneor, culpa in
me haeret, těž culpa penes me est; v.
míti čn culpa €sse, culpam rei alcs su
stiněre, nemíti, býti bez v. extra culpam
esse, culpa vacare; není moje v. culpa
non mea est, non meď operá factum est;
to jest jeho v. hoc ab čllo ortum m. pro
fectum est, ia hvjus rei auctor est, že mě
sto bylo vydobyto ejus culpě faclum est
(n. %3comasit) ut oppidum expugnaretur ;
(my) svou vlastní v. nostra operů; umí
rám vlastní v. nieo merito mortor; nikdo
není nešťastný Ječ svou vlastní v. nemo
nist viťi0 8u0omiser est.

vinař, vinitor; — obchodník s vínem (mer
cator) vinarčus.

vinárna, čaberna vinaria.
vinařství, vilium cullura; Z

negotium vinarium.
vinda, vindra, numulus, teruncius,
vínek, fascia, pro okrasu vita; infula.
vinen, v. „vinný.“
vinice, vinea.

viniti, koho, a) — vinu komu dávati, v.
„vina“ ; b) v. koho z čeho, čím — žalo
vati na koho (přímo do oči) incusara,
(před drubým) acousare algm rei ales
(na př. furti); argučre algm crimine algo;
bezprávně čnsimulare, zlovolně eriminari
algm; ze lži koho v. menďaci: algm co
argučre; v, koho před právem, v, pžalo
vati,“

vinník, v. „vinný.“
vinný, vinen, noxzus, nocens, sons; obyčejně

však jinými obraty: v. se dáti faťeri n.
conjiteri culpam n. se algd fecisse; za v.
uznati koho alom noxium judicare, dam
nare algm; v. býti culpam commississe,
in culpa esse, scelere se obstringisse; V.
býti čím «) == spůsobiti něco com?ttěre
algd, facinoris alcs auctorem esse; on
jest tím v. hoc ab úllo ortum n. profe
clum est, že město bylo dobyto ejus cul
pá factum est n. is commisit ul urbs ex
pugnaretur; ty jsi tím V. ejus rei culpam
lu sustines n. hujus ret lu auclor €8; ne

obchod ve víně

viklavý — víra.

jsem tím v. culpa non mea est, non med
operd factum est; P) — zasloužiti něco:
v. smrtí býti mortis n. capitis poenam
meruisse; dáti se v., v. „přiznati se.“

vinný, (od vína) vinarius (sklep cella, sud
vae, obchod negotium atd.); často samo
statnými slovy: v. keř n. kmen vžitis;
v. list pampinus; vitia folum; v. réva
palmes; v. zrno acinus; v. ocet acetum;
v. krajina regio ferax vini; v. sad vinea ;
v. sklenice lagena; v. hrozen uva,

víno, a) -— keř vinný VÍNU vilis; V. sá
zeti vinum serčre nD.conserčre; Wiles po
něre; (vůbec) vitem colěre; b) — hrozen
vinum, uva; v. trhati, sbírati vinum le
gěre, vindemiare (uvas); ©) m nápoj 0%
num; při v. per vinum, inter scyphos;
mnoho v. píti (ze zvyku) mulťčviní esse,
(při jisté příležitosti) vino se obručre.

vinobraní, vindemia.
vinohrad, vinea.
vinouti, něco čorguěre, volvěre algd, okolo

čeho cireumvolvěre algd rei alcut; věnec
A p. V., V. pvíti“; tp. v. koho k sobě
adducčre algm ad se; 2) v. se volvi,
curvari, okolo čeho ťorgueři, curvart ctr
cum algd; o rostlinách: amplecti (ul
mum), applicare se ad algd; o vodě te
koucí: in ambitus currěre; errare; tp. v.
se k někomu se applicare ad algm, (lí
savě) adulari algm.

vír, Z v. na vodě vortex n, vertex; gui-gea";;
= vichr turbo.

víra, A) ZZ pravda, u spojení: k víře po
dobnosť verisimolitudo; probabililtas; k v.
podobný verč similis, probabilis; K v.
nepodobný ineredibilis; omnemfidem su
perans; k v. podobným býti a vero non

abhorrěre; jest k v. podobno, že to učinil veri stmile est eum id fectsse; b) v.
něco, a) — přijímání za pravdu opinio
obyč. se opíše: v. míti creděre, putare,
existimare, v něco creděre algd esse n.
futurum esse; v. něčí več upevniti af
ferre guo guis firmius credat ete. ; v. če
mu dáti, přiložiti fidem haběre rei aleui;
ereděre algď esse; fB) v. v boha opinio
dei; v. v boha miti creděre deum esse;
v. v boha u všech lidí nacházíme omnes
homineasdeum esse arbitrantur; ve smy
slu přísně náboženském: víra *fides; —
náboženství * religio; x) — důvěrafidu
cia, fides; nejsme do nich té v., že by
atd. non oredimus s akk. a inf.; d) —
hodnosť víry fides; v. hoden fide dignus,
(o svědku) locuples, (o spisovateli a p.)
gravis; k větší víře toho uť fidem ei řet
faciat; (©)——věrnost fides; v. držeti
Jidempraesťare, servare, nedržeti frangěre
n. vtolare; na mou v, medius fidius ! me
hercule !



vířiti — vláda.vířiti,něcorotare;v.serotari;omořiA p.
aestuare.

viseti, a) pův. penděre (ab n. ex, in arbore
na stromě, in amplexu alcs u šíje něčí);
na stromě visí plno ovoce arbor pomis
onusla est; tp. bitva na rovné váze vi
sela aeguo Marte pugnatum est; dolů v.
dependěre, ven v. penděre ex re alga;i
meč po boku visí komu aigs gladio suc
cinclus est; v. nad čím tmminěre ret al
cu?, nad kým úmpenděre alcui, tp. —
nad hlavou něčí v. (o zlu a neštěstí)
impenděre n. imminěre alcuž; b) tp. v.
od koho, od čeho n. na čem penděre ex
algo n. ex re alga, též ex arbitrio alca,
lotum in potestate alcs esse, o věcech po
situm n, siťtum esse in re alga; všechno
na tobě visí omnia in te sunť, na něm
to visí dn ejus potestate situm est, ex eo
pendet ; všecka naděje na tom visí spes
omnis in hac re posila est; rozepře visí
res est sub judice; ost. v. „záležeti.“

visutý, pendens, pensilis, suspensus; V. z8
hrady horti pensiles; v. strana hory fa
stigium, dejectus collis.

vítání, salutalio.
vítati, koho salvěre juběre, salutare algm;

při pozdravování: vítej mi n. nám salve!
v. se s kým -— vítati koho.

vítěz, Victor; 138gut vicil; v. u vítězoslávě
iriumphans; mněli se již za v. vicisse
jam sibi videbantur.

vitězilka, vicírim.
vítěziti, vincčre, nad kým algm věneěre,

victoriam reportare de algo; ost. v. „zví
těziti.“

vítězný, a) vítězící victor (exercitus); u
subst. rodu žensk, a středn. wictrix (v.
zbraně arma victricia); v. býti victlorem
(ex certamine) disceděre; v. činy res bello
bene gestae); b) k vítězství patřící žrium
phalis (oblouk arcus, vůz currus, brána
porta, píseň cantus); v. znamení tro
paeum, (nepříteli odňaté) snsigne viclo
riae; v. oslava, v. „vítězosláva“; v. křik
clamor gualem victores eděre solent; v. vě
nec corona laurea n. pouze laurea.

vitězosláva, trčumphus; u v. koho vésti in
trwumpho n. per triumphum algm ducěre;
u v. se vrátiti Zriumphantem redire, ve
jíti do města iriumphantem inire urbem.

vítězoslavný, v. „vítězný“ b).
vítězství, victoria; v. obdržeti, dosíci, bo

jem dobyti nad kým victoriam consegui
n. reportare de algo, vincěre algm, supe
rdorem disceděre ab algo; v. slaviti dri
umphare n. iriumphům agěre (haběre)
de algo, ex terra alga (na př. de Tuscis,
ex Etruria).

víti, něco volvěre algd; věnec v. nectěre
cOronam; V. 88 volvt, se curvare, kolem
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čeho curvari, torguert circum alad; v. těž
„vinouti.“

vítr, ventus, bouřlivý procella; západní v.
favontus; zephyrus; jižní auster;
vzduch ačr; aura; po v. vento secundo,
proti v. aďdversovenlo (navigare, utt a p.);
vítr se zdvíhá venlus increbrescit; tudíž
přísloví: do v. mluviti verba dare tn ven
toa; verba ventis profunděre; v. dostati 0
čem certiorem fiert de re alga.

vižle, canis sagax.
vjeti, vjížděti, kam čnveht (in portum, in

urbem); vůbec čngredi in locum algm,
slavnostně v triumfu ogěre trtumphum.

vjezd, ingressus, introitus (obyč. však 0
píše se slov. předch.); slavnostný v. dri
umphus.

vjíti, v. „vejíti.“
vklad, a) ——příspěvek na penězích era

nus; b) — vložení do kněh, opiš slov.
„vložiti.“

vkládati, v. „vložiti.“
vklouznouti, kam člladi in locum algm.
vkrásti se, kam úrrepěre tn locum algm; ob

repěre (alcu? na Koho).
vkročení, a) pův. čngressus, introičus ; b) tp.

v. v to onlercessto; tntervenlus,
vkročiti, a) pův. v. kam dnirare, ingredi,

pedem inferre, tntroire (domum, in ur
bem) ; v cestu komu v. odststěre alcut in
via; mezi ně v. čnler e08 (eas, ea) con
sistěre; b) tp. v. v něco n. v cestu če
mu, vstříc čemu v. tnterceděre; inlerve
mire rei alcui, repriměre, suppriměre, co
črcěre algd, obsistěre, obslare rei aleut,
branou rukou armis rem alguam discep
tare, mocí úřadu publicam auctoritatem
interponěre; v. komu v práva algm inter
pellare in jure $pstus.

vkus, elegantia; vzhledem k úsudku tnčel
ligens judicium; intelligentia; ——dobrý
sluch aures tereles; Špatný v. sapor nul
lus; bem v. ineplus, o věcech též insul
sus; v. naší doby horum temporum ratio
n. dngenium; v. míti sapěre; v. tříbiti
judicium acučre, v. se tříbí rectius et ele
gantius sentiré homines coeperunt.

vkusný, elegans, o věcech venustus, politus,
scitua; adv. eleganter; venuste, polile.

vláčeti, vláčiti, a) ——smykati črahčre, ca
pěre algm, algd; b) — branami pole pře
tahovati occare (segelem); ost. v. „vleci.“

vláda, a) -— sila, moc vis; věres; robur;
nemiti v. v údech memůbris caplum esse;
bez v. čnvalidus; b) tp. a) — řízenígu
bernatio, administratio ; b) moc vládnouti,
imperium, (královská) regnum ; (sákonni)
potestas; v. obmezená dominatio ;
poddanství dicio; vw.nad sebou samým,
v. „zdrželivost“ ; v, nad kým míti, věsti,
v. „vládnouti“; v. se zmocniti rerum po

*e
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dirt regnum occupare; v. nastoupiti Acce
děre ad gubernacula reipublicae, impe
rium capessčre; pod v. něčí, za v. něčí
algo imperante n. regnante, státi pod v.
něčí dmperio alcs parěre, esse in dicione
el potestače alos ; přijíti pod v. něčí ce
děre in impertum ales; za v. třiceti ty
ranův guum čriginta tyranni essent; 3)|
— osoby vládnoucí * supremum colle
gium, guod totam rempublicam admintstrat
n. regil.

vladař, dominus; princeps ; i8 gui tmperium
tenet; rerum publicarum moderator et
rector; ——král rex; 7— správce země
procurator regni ; v. násilný, v. „tyran“ ;
v. býti, v. vládnouti“ b).

vladaření, gubernatio, moderatio, administra
tio; často opíše se slovesem: za jeho v.
gui guum imperium leneret a p.

vladařiti, v. „vládnouti“ c).
vladařství, v. pvláda,“
vládce, v. „vladař.“
vládní, publicus; v. záležitosti negotia pu

biica; v. system rerum publicarum admi
nistrandum ratio.

vládnouti, vlásti, a) v. čím -— hýbati mo
věre, commověre algd; nemoci sebou n.
ani údem v. omnibus membris caplum
esse; podobně: pérem v. sortběre, zbraní
arma haběre, oštípem v. uťi hasta, korá
bem v. navem gubernare; b) v. čím —
v své moci držeti něco possiděre, ha
běre algd; c) ——panovati, a) intr. —
vladařem býti čmperare, (co. král) reg
nare; summae rerum praeesse, imperium
teněre, (neobmezeně) dominum esse, do
minari; (P) v. čím regěre, administrare,
gubernare (mundum, rempublicam), praé
esse (otvětati, provinciae), kým, nad kým
dmperio teněre, in potestate haběre (algm,
regionem), tmperare (alcut), regěre (algm,
animum); nade vším v. rerum poťiri;
je-li „vw.“== moci, zmoci posse (mulium
etc.); valěre; ost. v. tato slova: d) v,
sebou a) -= hýbati se movert; B) =
svým pánem býti liberum m. su% juris
esse, in sua polestale esse; y) — v moci
se míti enperare sibi, cupiditates n. ani
mum suum regěre posse; continěre eť cočěr
cére se ipsum.

vládochtivost, cupiditas regnt n. imperii.
vládochtivý, cuptďus regni n. imperti.
vladycký, nobilis (stav v. nobilitas; genus

nobile); — rytířský, v. toto; býti stavu v.
nobil? loco n. genere nálum esse.

vladyctví, nobilitas; genus nobile.
vladyka, homo nobilis, vir nobili genere na

tus; rytiř, v. toto.
vláha, ——vlhkost humor; — děšť pluvia.
vláknatý, jibratus.
vlákno, fibra.

vladař — vlastní.

pony se, kam črrumpěre (in aedes alienas

vlas, (vůbec) crinis, (na hlavě) capillus;= chlup pilus; pl. vlasy (na hlavě) ca
pillus u. pl. capilli, (co okrasa) coma,
(dlouhé, velebné) caesaries; nechati v.
růsti capillum promittěre; jako v. tenký
tenutsstmus; vlasu zšíří ptlum lalus; přísl.:
o žabí vlasy se hádati de lana caprina
rixgari; není na něm ani v, dobrého non
ullum pilum bont viri habet; ani vlasem

nehnouti komu ne minima guidem in re
algm laeděre; ani za vlas (— pra nic)
omnino nihilij (7 nižádnýmspůsobem)
neguaguam; ani za v. neustoupiti od če
ho digilum nusguam disceděre a re alga;
ani za vlas nevážiti non flocei facěre;
na v. subtililer (numerum exseguč počet
udati), acouralissime; počet sena v. sho
duje ralio ad numum convemt; o vlas
= skoro) lantum non; non muitum ad

fuiť guin ete.; v. „skoro“; ani o v. lepší
nihilo n. ne pilo guidem melior; ani 0 v.
jinak plane idem.

vlasatice, comeřes.
vlasatý, comatus,promsso capillo ; — ježatý

hirsutus.
vlasť, patria; ——krajina, země regio, terra,

Jfines; = dálných v. peregre (oenire, ab
ore).

vlastenec, palriae n. reipublicae amans; pl.
vlastenci bone (cčves), ve smyslu Cicero
novém oplimates, oplimus guisgue; boni.

vlastenectví, amor n. studium patriae; jeviti
v. obětovné se et commoda sua pro pa
iria in diserimen ojferre.

vlastenecký, palriae n. retpublicae amans;
v. smýšiení, v. předch.; adv. v. smýšleti
bene senlire de republica, patriam amare,
v. jednati paťriae consulěre,

vlástenský, v. „domácí.“
vlásti, v. „vládnouti.“
vlastimil, v.+ „vlastenec,“vlastní, a) == někomu náležející proprtus,

(v. chvála propria laus); (o jmění a p.)
pecularis; v, kout a kuchyněarae foci
gue: někdy čpse: v. očima jsem viděl
dpse u. praesens vidi; bylo to jeho v.
rukou psáno žpstus manu scriptum erat;často© zájmenypřivlastňovacímipřed
subst. postavenými: v. rukou med (tud,
suď) manu; Z v. vnuknotí mea (sua)
sponte; je-li „vlastní“ — soukromý může
se vytknouti adj. domesticus, privatus ;
v. záležitosti res domesticae n. privatae;
nemají v. a oddělených polností pr?vači
ac separati agrt apud eo8 nihil est; b)
vzhledem k příbuznosti naturalis (o synu
i o otci), germanus; V. sestra soror ger
mana n. soror ex iisdemparentibus nalaj
jako v. bratra milovati koho algm in



vlastnictví — vlniti se.

germani fralris diligěre loco; též abl. na
tura ; jenž jest tvůj v. syn gui est tuus
natura fillus; ty jsi jeho v. otec natura
tu úlů pater es; za v. uznati, přijmouti
koho adoptare algm; c) v bytosti něčeho
založený proprius, v. někomu propriu8s
8 gen. n, vytkni genitivem S esse; Gal
lům v. jest týž spůsob v dobývání měst
jako Belgům Gallorum eadem atgue Bel
garum oppugnatio est; adv. a) — co
vlastniétví: věřiteli vlastně se dáti se
addicěre creditori; v. přináležející pro
prius; tudíž b) vlastně — v pravém vý
znamu proprie.

vlastnictví, a) — právo vlastnictví jus p08
sesstonis; míti v. possiděre, haběre algd;
b) — majetek, v. toto.

vlastník, dominus, possessor; býti v. čeho
possiděre algd.

vlastnoruční, meč (tud, suč) manu factus,
scriptus a p.; adv. meč (tu, sua, tpsius)
manu.

vlastnosť, a) =—držení čeho possessio; b)
= majetek, v. toto; ec) — co komu
vlastního jest přírodou, zvykem, a sice:
a) co obecný pojem proprietas, vis; při
rozená v. natura; indoles; dobrá v. bo
nilas, špatná pravilas, zvláštní exwcellen
lia, praestantia; často se slovo to v lat.
opouští: jest v. dobrého řečníka est boni
oratoris, člověka hominis n. humanum
est, RímanaRomanum est; P) co jedno
tlivý úkaz: (8 pochvalou) věrťus, (s pří
hanou) věťium; má na sobě mnoho skvě.
lých v. mulla in eo sunt praeclara,
mnoho krásných v. jforel omni genere
virlulis.

vlašťovka, htrundo.
vláti, z vlniti se fZuctuare; o praporu a p.

Jimiare; agitari.
vlažnosť, čepor.
vlažný, a) pův. — mírně teplý tepiďdus; v.

býti tepěre; b) tp. — nevroucí lentus,
frigiďus.

vlažnouti, lepescčre.
vlčí, gen. lupi n. luporum n. adj. lupinua.
vlčice, lupa.

*vléci, něco trahěre, (násilně a rychle) ra
pěre algm, algd; v. Šaty po zemi véste
humum verrčre, plášť pallium trahěre; v.
koho za nohy pedibus črahěre algm; za
sebou v. něco rahčre (posť se n. secum)
algd; s sebou v. koho algm secum tra
hěre, něco algd portare; K smrti koho
v. rapěre algm ad mortem; v. se, o Šatu
a p. čralů, humum verrčěre; — zdlouha
jíti, mdlobou: fessum corpus vix tra
hěre posse; tp. vleče se něco 7 trvá
velmi dlouho čardius algd fit, res longtus
extenditur; longum est algd (o řeči a p.);
válka se vleče bellum trafitur, ducitur;

=

.———
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[ přísl.: co se vleče, neuteče * guod dif
fertur non aufertur.

vlečka, syrma, (tis).
vlévati, v. „vlíti.“
vlězti, a) do čeho zntro repěre; do vozu

conscenděre currum; tp. něco do hlavy
mi vlezlo algd animum meum perculit;
b) vylezti (nahoru) ascenděre (in mon
tem), escenděre (in rostra), oonscenděre
(eguum); tp. v. komu na krk superventre
alcuž.

vlhkost, humor.
vlhký, humidus; v. býti maděre.
vlhnouti, madďescěre.
vlidnosťt,humanitas, facilitas, comitas,
vlídný, humanus, communis, comis, (k pod

řízeným) facilis; adv. humane, comiter,
vlíchotiti, vlísati se, se insinuare in famiha

rilatem ales.
vlíti, vlévati, něco do čeho infunděre algd

ret n. in rem; v. něco na koho nm.nač
perfunděre algm n. algd re alga; vlé
vati se (o řekách) effund:, obyčejněji in
Jiučre in mare,

vliv, a) o osobě, I— vydatnost auclorilas;
= moc počentia, opes; =— oblibenosf
grátia; vlivem někobo algo auctore; muž
velikého v. poťens vir; vir magnae auc
toritatis; v. míti multum posse, opibus n.
auctoritate n. gratia valére, nač multum
valěre ad rem alguam (conficiendam, mu
tandam a p.); magnae sunt partes alcs
in re alga; má u něho veliký v. multum
potest n. auctoritas ejus multum valet a
pud illum; nemíti v. nihil poase n. va
lére; sine auctoritate esse, u vojska nul
lius esse momenti apud exercitum; b)o
věci vis, momentum; (to má veliký v.u
věci té hoc in illa re magnam vím ha
bet, magní momenti est); též slovesem
mověre (v. míti na mysli animos mověre)
n. pertiněre ad algd; c) avl. škodlivý v.
vis pestifera, míti nač rei aleui nocěre,
rem corrumpěre, perděre; dobrý, blaho
dárný v. ulilitas, (o osobě) opera saluta
vis, míti prodesse rěi, magnam utilitatem
ajfferre ad rem alguam, rozhodný v. miti
nač vehementer pertiněre ad algd ejfici
endum.

vlk, lupus; přísl.: vlk s vlky vyje uč homti
nes sunl, ila morem geras; my 0 V.av.
za humny lupus in fabula.

vlna, srst ovčí lana; práce z v. lanifi
cium.

vlna, voda větrem zbouřená unďa, (vzhle
dem k svému pohybu) fucius; vlny vy
hazovati undare; vlnami se sem a tam
zmitati fiuctuare, fluctibus jactart.

vlnatý, lanosua.
vlněný, laneus.vlnitise,undare;jiuctuare,fluctus| oiěre;
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(důr.) fluclibus intumescčre; moře se vlní,
též mare fluctus tollit.

vlnobití, ffuctualio, aestus,
vloha, n. pl. vlohy ingentium, indoles; fa

cultas (ingenii); dobré vlohy, n. pouze
vlohy ingeni' bonitas, magnae facullates
ingenů, (dobré) v. míti bona indole n.
eximio ingénio praedilum esse, ingenio va
léréj; v. míti k čemu a natura adjumenta
ret alcs haběre,

vlouditi se, vluzovati se, kam črrepěre in lo
cum algm; tp. irrepěre (in mentes homi
num), influčre (in animos hominum); se
msinuare alcui; neřesti se vlozují vitia 0b
repuní.

vložiti, vkládati, něco, a) do čeho, v něco
poněre n. collocare algd im loco algo, —
zavinouti onvolvěre algd aleui rei; do
země, do hrobu koho v. sepelire algm,
conděre mortuum; podobně: v. vojsko u.
posádku do města a p. praesidium im
poněre urbi; praesitdium collocare in loco
algo; tp. v. něco do řeči tnterponěre,
dny do kalendáře a p. onlercalare; v.
něco kam -= zapsati referre algd (in ra
štones a p.), V. „pzápsati“; do mysli, v
mysl v. komu co subdjicčre n. suggerčre
alcui algd; moněre algm algd; v srdce v.
eham altgue etiam commendare alcut algd,
moněre algm algd, do paměti, v paměť
infigěre algd menli, memoriae, impriměte
algd in antmo; ten smysl v, v něco rem
n. verba ita interpretari; b) v. něco
mezi něco inserčre algd rei alcut n. in
algď, písemně onecluděre (orationem in
epistolam); ©) v. něco nač, na koho im
poněre algd alcut n. alcui rei (n. im na
vem, tm rogum); břímě na koho v. im
poněre (sarcinas jumenlis); onerare algm
alga re; tp. v. něco na koho (7 poru
čití komu co) čmponěre, imperare, in
Jjungěre alcut algd; povinnosti a úřad na
koho v. algm officits ef administrationt
bus praeponěre, vůbec deferre, deman
dare, mandare alcui algd (na př. nego
ttum, dbellum); žádost v. na koho, v.
„vznésti“; na srdce v. komu co, v. a);
2) v. se do Čeho, več recumběre in re
alga; podobně: v cestu se komu v. 00
sistěre alcui in via; impedire algm, im
pedimentum alcut afferre ; tp. v. se v ně
co, do čeho, a) ——opravdově se o to
přičiniti (omm? cogitatione curague) in
cumběre in algd; aggredi algd n. ad
algd; fA)v. sa v co n. mezi co, Go pro
středník: tnterceděre, se interponěre ret
aleui; x) s vedlejším významem bez
práví: v majetek něčí se v. invaděre in
alcs possessiones, V právo něčí violare ju
ra ales.

vměstiti, vměstnati, V. „směstnati,“

vlnobití — vnésti.

vmísiti, něco do čeho admiscěre algd ret
alcui; V. Be ommiscěre se rei alcut, ne
vmísiti se v boje abesse a bello.

vmysliti se, več animus se insinuat, n. (pe
nitus) insinuo me n. pouze insinuo in
algd, mente et cogitatione penetrare in
algd; vmysli se do položení jeho fac n.
Jinge, te esse eum, gui úlle est. ©

vnada, a) pův. zz nástraha esca; b) tp. a)
= půvab dllecebna; blandrmentum; —
krása duševní dulcedo, suavilas; v. míti,
expetendum videri, valde placére; v. při
dati čemu commendure rem alguam;
sláva má jakousi v. pro nás dulcedine
guadam gloriae commovemur; omnes lau
dis studio trahimur ; věc ta má pro mne
mnoho v. ejus ret dulcedine magnopěre
moveor, nemá mihil voluptatis ea res
mihi ajffert; jakou v. může život takový
do sebe míti? guae polest esse in ejus=
modďi vita jucunditas? 9) zvl. — krása,
zvl. ženská venustas; tělesná v. venustas
et pulchritudo corporis,

vnadidlo, ollecebra ; invitamentum.
vnaditi, a) pův. na vnadu cbytati čnescare,

esca appositá allicčre algm; b) tp.== vá
biti allicčre ad algd.

vnadný, venuslus, suavis, gratus; adv. V6
"nusie.

vnášeti, v. „vněsti.“
vně, adv. a) == venku, ne vnitř domu a p.

foris; v. státi ante fores stare; též extra
s akk.: v. domu extra domum, podobně:
v. města extra urbem; b) v. vlasti 7
krom vlasti peregre (esse), extra fines ci
vilatis (esse); tudíž -— zevnější, vnější
externus: nemajíce v. nepřátel guum non
esset hostis externus; ©) m na povrchu
ex'rinsecus, ex n. ab exteriore parte;sloupv.pozlacenýcolumna| extrinsecus
inaurala.

(vnějšek, a) pův. -— vnější sfrana para ex
terior, frons; v. domu domus exterior;
b) — povrch, vnější podoba species, for
ma externa; vzhledem k obleku a p. Aa
bitus, cultus; skvělý v. čeho splendor eť
species alcs ret.

vnější, — zvenčí, zevnější externus, exter
(us), při porovnání exterior; -= povrchní,
v. toto; 7—zevně se jevicí, zvl. v úsloví:
v. vzdělanost politt mores; někdy se
zvláště nevytkne, a to v úslovích: v.
lesk splendor, v. příčina (oprotiv vnitř
nímu důvodu) pouze causa, ač i s dodat
kem extrinsecus allata ; v. prospěch, pouze
utililas, commodum; v. česť honor.

vněsti, vnášeti, něco kam, a) pův. inferre,
importare, intro ferre alod in algd; do
lodě něco v. dn navem úmponěre algd;
b) tp. v úsloví: smrť v. kam mortem in
ferre; do knihy něco v. referre algd in



vniknouti — voj.

'algd (na př. tn commentarios, in album);
válku v. bellum tinferre alcui; v. co na
koho, v. „vznésti.“

vniknouti, vnikati, več, pův. penetrare in lo
cum algm, jako nepřítel irrumpěre, tr
ručre, invaděre; do země v. terram inva
děre, hlouběji interiora ales terrae aďdtre;
železo hluboko vniká ferrum alte descen
dit; tp. duchem v. do čebo aceuratius
cognoscěre algd; něco vniká v něco algd
descendit in algd, vniká v ducha pene
trat in animos; slovo to hluboce vniklo
v daši jeho hoc verbum in peclus ejus
alte descendit; v tajemství v. perspicěre
secrela.

vnímati, něco mente comprehenděre, capěre,
sentire algd.

vnímavost, animus docilis; též sengus.
vnímavý, capax (rei ales n. ad alad);

oils.
vnitro, v. „vnitřek,“
vnitrozemí, lerra nD.regio meditérranea.
vnitř, zz vnitřek pars interior, často adj.

interior: v. domu domus interior; ost. v.
„vnitřek“ ; zvl,: u vnitř n. pouze: vnitř
a) pův. dntus (infus in corpore esse);
intra; B) m doma, ve vlasti domi, v.
těž „vnitřní“; x) = v srdci: u v. se ra
dovati tn sinu gauděre; do V. u. pouze
„vnitř“ onfus, introrsus; in. tnleriorém
partem (domus); od v., zevnitř ex exte
riore parte (domus, antri).

vnitřek, pars interior, často adj. interior;
v. domu domus interior; v. říše inleriora
regni; v. Afriky Africa interior; v. země
viscera terrae; v. člověka (-— smýšlení)
animus, mens; v. shoduje se se vnějškerm
mores constmiles sunt formue; ostatně v.

do

„vnitř.“
vnitřní, inlerior (superl. nejvnitřnější čnti

mus); intestinus; 7m domácí domesticus,
privalus ; v. válka bellum intestinum, do
mesticum; v. záležitosti res domeslicae;
v. důvod račo; jedna příčina vnější,
druhá v. causa una extrinsecus allata,
altera in ipsa re posita; mnohdy — du
Ševní, přelož gen, antm?: v. poklid ančmi
tranguallitas.

vnitřnosť, v. „vniiřek“; zvl. pl. vnitřnosti,
a) — srdce, plíce, játra a p. viscera n.
exla; P) — střeva čnteslina.

vnořiti, v. „ponořiti.“
vnouče, v. násl.
vnučka, neplis,
vnuk, »epos.
vnuknouti, komu co subjicčre, injicěre, suy

gerčre aleui algd; bohové vnukli mu tu
myšlenku di? eum in eam mentem impu
lerunt m. eam mentem et dederunt, ut ete. ;
tuto myšlenku vnukl bůh Metellovi Me
čello divimtus hoc venit in mentem,
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vnuknutí, a) abstr. monitus; božské v. in
stinctus n. afflatus divinus; z v. božího
divinitus; u v. něčího algo monente, auc
tore; z vlastního v. mea (tud, sud) sponte;
b) konkr. co vnuknuto jest coňsilium,
monitum,

vnutiti, vnucovati, něco kam, do čeho w
adhibita immittěre algd in algd; v%in
gerčre algď (in 08 alcs); tp. v. komu co
obtruděre aleui algd; v. komu předsvěd
čení, že.... facěre ul algs pultet ete.; v.
se se obtruděre aleut; inculcare 86auribus
ales; offerre se elcui,

voda, a) vůbec agua; veliká v. (při po
vodni) magnae aguae; aguae super ripas
effusae; v. říčná agua profluens n. viva,
stojatá stagnum, v. K pití agua salubri
potu, agua ad polum utilis, k mytí agua
mambus (pedibus) lavandis inserviens;
v. nositi aguam petěre, (o vojínech v poli)
aguari; pod v. státi (při povodni) locus
late restagnat; ve v. žijící aguafřilis, a
guaticus; přísl.: to jest v. na jeho mlýn
hoc ei percommodé aceidit; b) zvl. co
protiva země: 7 potok rěvus, — řeka
Jflumen, Jfluvius, — moře mare; vody a
guae, fluctus; po vodě ffumina secunďo,
též secundum naturam jflumimis, proti v.
adverso flumine, conlra aguam; na v. 83
dáti nave proficisci; po vodě (Z po moři)
plouti črajicěre, transmittěre mare; (vůbec)
navigare; po zemi i po v. lerra marigue,
terra et mari.

vodan, deus marinus,
vodárna, aguae ductus,
vodař, kdo vodu nosí aguarius, o vojínech

aguator.
vodařka, mulier aguam ferens,
voditi, v. „vésti.“
vodnatelnosť,hydrops; agua intercus (lis).
vodnatelný, agua intercute laborana,
vodnatý, aguosus; aguis abundans,
vodní, a) 7—vodě náležící, v ní žijící agua

tilis, aguaticus ; b) Z na vodu, od vody
aguarius (rola, vas).

vodojem, lacus; receptaculum aguarum.
vodomet, agua saliens.
vodopád, dejeclus agude; agua ex alto ca

dens,vodorovný,ltbralus;| aeguus;
zsdv.ad libram, ad lbellam.

vodoš, hydrus.
vodotoč, vodotok, canalis,
vodovod, aguae ductus.
vodstvo, úguae; fluctus; moře mare.
vochlovati len, ham?s ferreis linum peclěre.
voj, u vozu čemo.
voj, vojsko, erercitus, (v šik sestavený)

actes, (na pochodu) agmen; hlavní v. ma
jor exercitus pars; přední v. primum ag
men, zadní agmen novissimum n, extre

m
———

aegulibris;

—ě———
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mum, novisstmi, zadní v. tvořiti agmen
clauděre; ost. v. „vojsko.“

vojačina, — vojáci maliles; 7— vojenská
služba malitia.

vojačiti, militare, mihtiae munus sustiněre,
voják, miles; pěší v. pedes, starý v. vete

ranus, mladý (= nováček) tro; vyslou
žilý v., v. „vyslonužilec“; sprostí v. mali
tes gregarů n. vulgus militum ; v. na vodě
miles nauticus, v pl. classtarii milifes na
vales; vojáci na zemi copiae pedestres
n. čerrestres; dáli se za v. nomen dare
(mlitiae).

vojanský, vojenský, militaris, == k vojně
náležící bdellicus n. gen. belli; v. život
mila militaris, v. zaměstvání studia rei
militaris ; právo v. (== zákony) leges mi
litares, (-— válečné) jus belli; v. kázeň
disciplina mihtaris n. bellica; V. umění
ars bellica n. belli; v. záležitost res bel
hica mn.miliťari8; vw.rada constium mi
litare n. pouze consiltum; v. oděv n.
plášť sagum, v. soud Judicitum militare;
v. lesť ars m. fraus bellica, (o vůdci)
consilium; v. moc, v. lid copiae, milites,
exercitus; v. stav maililes, si zvoliti meli
liam capessčre; nomen dare (militiae); v.
přísaha sacramentum (milhitiae) ; v. ležení
castra; v. sláva laus bellica, gloria mili
taris n. in re mihtari; v. cvičení decur
sio, v. cvik belli usus; ost. v. „válečný“;
po vojansku n. adv. vojansky more mili
dari; — 8 vojskem, = válečně, v. toto;
v. se ovičiti decurrěre,

vojenství, res bellica n. mělitaris,
vojevůdce atd., v. „vojvoda.“
vojín, V. „voják,“
vojna, v. „válka“; dodej úsloví: na v. se

dáti nomen dare (militiae); na v. býti
militare, maililiae munus sustiněre; na v.
najímati malitea congutirěre, compurare,
conscriběre ; v. začíti s kým bellum alcui
inferre.

vojsko, exercilus, acies, agmen, V. „voj“ ;
v. na zemi copiue pedestres n. terestres,
na moři copiae navales; classis; v. sbí
rati mililes conguirére, comparare, milites
n. exercitum scriběre, conscriběre, zšiko
vati aciem inslručre, institučre, consti
tučre.

vojvoda, a) — vojevůdce dux; imperator;
b) co název čestný dum.

volák, bubulcus,
volání, je-li — křičení clamor, v. o pomoc

clamor, úzkostlivé gueritatio; ost. však
opíše se slovesem : neslyšel jsem v. jeho
eum vocantem non audivi; na jeho v.
přišel jsem ab €0 vocatus n. e0 vocante
ven?,

volati, vocare, (silně) clamare, conelamare,
(v. do zbraně conclamatum esí ad arma);

— voný.

v. koho n. na koho vocare algm (nomi
natim n. nomine), něco clamare, excla
mare algd; © pomoc v. invocare (algm),
aurilio vocare (algm); v. se k čemu, ke
komu provocare ad algm, appellare algm,
Jus suum persegut.

volba, elecíio; electus; pl. volby comitia;
v. do úřadu creatio, (sborem samým vy
konaná) cooptatio; den volby dies aleui
ereando n, comitiis habendis destinatus.

volební, ve spojení: v. právo jus sujffragit
n. pouze sujffragium; v. síň locus, ubi de
lectus habetur.

volebný, cujus in legendo ratio huberi po
lest.

volič, gut sujffragium habet,
voliti, a) Z chtíti velle; novoliti nolle, vol

(neb) nevol, v. „volky“; raději v. malle,
praeoptare, volil bych Bobě raději malim
n. mallem (o rozdílu v. Gramm,); b) —
vybrati si jedno mezi jinými legěre, eli
gěre, deligěre+(algd, unum 6 multis); ne
chati koho v. (něco) permittěre aleui, ut
ex pluribus rebus, guam velit, eligat; op
tionem eligendi n. arbitrium alcui darej
permittěre alagd arbitrio alcs; mohu ještě
v. res mihů adhuc integra est; můžeš v.
tua oplio est; není možná n. nemožno
tu v. (mezi dvěma zly) nihil medii est;
gvl. c) k důstojenství v. koho, v. koho
čím creare (algm consulem), dicěre (di
clalorem, magistrum eguitum), capěre (vir
ginem Vestalem), ze sboru $amého coop
tare; v. koho na misto jiného sufficčěre
algm in locum alcs; soudce v. legěre ju
dices, někoho senatorem m. za senatora
algm tn senalum legěre, za prostředníka n.
prostředníkem capěre algm arbitrum.

volky, nevolky, adv. velim nolim, seu velint
seu noliní a p.

volnosť, a) — ochotnost animus promptus
u. paratus; v. k službě officium; studi
um aliis n. alcui inserviendi ; b) Z svo
boda libertas; v. vůle arbitrium; v. vy
brati sobě opťio.

volný, volen, a, o, a) == ochotný promptus,
paratus (ad alad faciendum); k službě
v. officiosus ; officii plenus; v. býti mo
rem gerčre aleui; b) — svobodný, a) o
osobě, volnost mající liber, sobě v. (v
obledu politickém) liber, nůn alieno im
perio subjectus, suis legibus eť institutis
učens, (v ohledu občanském) gut sut ju
mis, suae potestalis est; R) o věci liber,
salutus (motus, lingua), v. překlad * ver
ba scriptoris non totidem verbis translata ;
mám v. přístap u koho patet mihi ad
čus ad algm; esť miht aditus familiaris
in ales domum; v. průchod dáti čemu
non impendire algd, míti non impediri,
non cočrceri; mám v. dech spiritus ltbere



volský — vrata.

meat; volnou ruku míti v čem a!gď mihi
integrum est, in alga re suo arbitrio a
gěre posse; a poněvadž mi již nebylo v.
radu bráti nec zntegrů re ad consulendum ;
v. též „vůle“ e); zvl. neutr.: volno jest
mně (7 smím)licet, liberum n. tntegrum
mih? est; c) — pohodlný, netěsný com
modus; laxus; adv. a) prompte, prompto
animo, libenter; officiose; b) a) libere,
suo arbitrio, suo jure; P) Ubere, solute;
c) commode; laxe; tp. není mi hrubě
volně při tom vereor guorsum id casu
rum sů.

volský, gen. bovis, boum m. adj. taurinus
(capuť, oculos, ungula, lingua atd.), bubu
lus; v. trh forum boartum.

voněti, a) — vůni vydávati olěre, (důr.) re
dolěre ; v. čím olěre algd (na př. vinum);
tp. to mně voní id me delectat; b) —
číti olfacěre (algd); Kk něčemu v. odo
rem rei alcs trahěre, algd aďd nares ad
mověre.

vonidlo, pl. vonidla vdores.
vonný, bene olens; v. věci odďores.
vor, Talis.
VOBA, VESPA.
vosk, cera.

"voskovati něco, cerč inducčre n. obliněre
algď.

voskový, cereus; v. pochodeň, svíce cereus.
voština, favus.
vous, — jednotlivý vlássk pilus; — pl.

vousy bdarba; dlouhý, veliký v. darba
longa, promissa, magna; bez v. tmberbis;
glaber; v. si nechati růsti barbam alčre;
barbam promiltěre.

vousatý, barbatus.
vozataj, vozka, auriga, réctor eguorum.
vození, veciio, v. se vectatio; K v. ad ve

hendum.
voziti, v. „vězti.“
vozné, veclura,
vozový, v. cesta via (publica).
vpád, a) v. řeky 0s, ostium fluminis; b) v.

nepřátelský irruplio, incursio n. tncursus,
v. též „nájezd“; v. do země učiniti, v.
„vpadnouti.“

vpadlý, v. tvářa buceae fluentes; v, oči oculi
concavi n. conditi n. additi,

vpádnouti, vpadati, a) v. v něco, někam %
ciděre (do jámy in foveam); — vlévati
se, v. toto; podobně: v. do rukou ne
přátel, mezi nepřátely tnoiděre, incurrěre,
venire in hostium manus; v chorobu v.
inciděre in morbum; implicari morbo, v
nelásku exciděra gratia ales; b) v. ně
kam (nepřátelsky) drruptionem n. incur
stonem n. impetum facčre, irrumpěre, in
currěre, irručre (in agros hostium); in
vaděre (in Aam, in hostem); podobně:

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník,
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v. komu v řečtnterpsllare alam loguentem
oblogui alcuž.

vpáliti, inurčre (aleut notam).
vpís, opiš slovesem.
vplésti, intexčre (algd alcui rei); na kolo

n. do kola v. koho rota contunděre, fran
gěre algm; tp. = vmíchati admiscčre (algd
rei alcut), v. se tmmiscére se rei alcui j in
terponěre se in algd. ,

vplížiti se, do čeho orrepěre (in locum algm).
vplouti, znveht (tn portum).
vplyv, v. „vliv.“
vpočisti, ně3o do čeho aďnumerare algd al

cui rei.
vpravdě, adv. v. „pravda“ b)
vpraviti, vpravovati, něco do čeho inserčre algd

rei alcut n. in algd; podobně: do po
stele koho v. collocare algm in lecto,
zboží do lodí zmponěre merces in naves;
zvl. v. koho, «) v co, kam = přivésti,
uvésti co naň conjicěre algm (in carce
rem), v nouzi a chudobu ad inopiam re
digěre algm; B) v. koho do čeho docére
algm algdď, instručre alam re alga; 2) v.
se do čeho algď ointelligěre n. perspicčre,
do knihy * ordinem libri perspicěre.

vpustiti, vpouštěti, něco do Čeho tnfunděre,
ingerčre (aguam in algď); intromittěre,
admtítěre (lucem per fenestram); recipěre
(sočemsvětlo sluneční); loď vpouští vodu
navis (omnibus) compagibus aguam acci
pit, navis sentinam trahiť; v. koho in
tromitlěre, immiltěre algm; aceipěre, reci
pěre (algm urbe n. in urbem); nevpustiti
koho čníroitu n. Jjanud proliběre algm,
též pouze excluděre algm ; 2) v. so do ko
ho, v. „dáti se do koho,.“

vrabec, passer.
vracení, opiš slovesem,
vraceti, v. „vrátiti.“
vrah, a) ——nepřítel Aostis (capitalis); b)

— vražedlník, a) vůbec homicida, (který
řemeslo z toho dělá) sicarčus; B) v. něčí
interfector; auctor caeďdisales; (kdo dru
hého zabije na vyzvání jiného, tedy co
pouhý nástroj vraždy) percussor; v. otce
D. jiné nedotknutelné osoby, na př. krále
a p. parricda; v. bratra fratricida,
matky matricida; v. samého ssbe, V. „8a
movrah“; úkladní v. stcartus.

vrána, corniď.
vraník, * eguus miger.
vraný, niger, též nigerrimus,
vráska, ruga; vrásky míti rugosum e880;

v. dostávati, vráskami se potahovati, v.
násl,

vraštěti, corrugari,
vraštiti, corrugare, čelo v. frontem contra=

hěre.
vrata, a) sbitá prkna k zavírání fohe

alde

res (portae); b) ——veliké dveře porta;
29
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zadní v. porta postica n. aversa; ost. v. | vražditi, caedem facěre, homines jugulare;
„brána.“

vrátiti, vraceti, a) ——obrátiti vertěre, con
vertěre; b) v. něco komu = zase dáti red
děre, restitučre alcui algd; podobně: v.
vrbnonti evoměrealgd; 2) v. se redire (ad
algm, ex urbe); reverti, receděre, regredi;
se recipěre n. referre; repetěre (Neapolim).

vrátkosť, fragilitas; imbeocillitas.
vrátký, a) — k závrati náchylný vertigino

sus; b) tp. 7—nestálý caďucus, fragilis,
fluxus; zvl. na zimu v. frigoris impa
tien8,

vrátník, etrculus tropicus,
vrátný, co subst. a) — strážný vrat cuslos

portae; strážný dveří Janilor, ostia
rius; b) správce lodí gubernator; rec
lor navi8.

vrávorání, titubatio.
vrávorati, titubare, vacillare; — padati labi.
vrávoravý, titubans,
vraziti, vrážeti, 1) trans., a) v. něco do če

ho — vbíti figěre, defigěre, infigěre (cla
vum), též adigěre; v. koly sublicas agěre,
stipites demiltěre; oštěp do země v. de
Jigěre hastam in terra; nůž v. komu do
srdce cultrum in corde ales defigěre; meč
do prsou v. dnfigěre gladďtum alcui in
peclus, glaďdiumper pectus alcs trajicěre,
do těla percutěre algm gladio; hřebík do
nohy si v. tndučre se in elavum; b) v.
něco nač jigěre algd in algd; na kůl ko
bo v. per medium hominem stipitem ad
dgěre; 2) intrans, v. do čeho, na něco,|.
v něco a) z- uhoditi, praštiti dlidi (pa
rieti), allidi (ad scopulos), — umavaditi
ojffenděre, (nohou oč pedem ad algd);
hlavou do zdi v. čilžděre n. tmpingěre ca
put parieti, do klenutí ojffenděre caput
ad fornicem, do skály affligčěre caput
saxo; v. do sebe (na př. o lodích) col
lidi inter se, concurrčšre inler se; v. na
břeh, na písek (o lodi) in terram deferri,
dn litus ejici, in vadum allidi, na skalí
ska ad scopulos allidi; vítr vrážína dům
ventus guatit n. pulsat domum; b) v.
kam, ea koho, na něco (7 udeřiti) ir
ručre, irrumpěre, incurrěre, invaděra in
locum algm; na nepřítele oppriměre ho
stes; v. do země, v. „vpadnouti“; 2) v.
se: víno vráží se mi do hlavy ?nealesco
vino.

vražda, caedes; homicidium ; v. ctee n, 050
by nedotknutelné parricidium; v. matky
též malricidium; úkladní v. caedes ex
insidiis facta, též pouze caedes; v. spá
chati, v. se dopustiti caedem facčre, par
ricidtum committěre, nad kým interficěre
algm, mortem alcu? inferra,

vraždění, v. předch. a násl. (všudy samé v.
omnibus locts fiť caedes).

(všady se vraždí omnibus locis fit caedes).
vražednice, homicida; v. koho interfectrix

ales. “
vražednický, v. skrýše latronum receptacu

lum, v. zbraň ferrum, telum.
vražedník, v. „vrah.“
vražedný, a)-——kvraždě slušící: člověk vra

'žedný, v. „vrah“; v. úmysl caeďdiscon
siltum ; v. duch caeďis cupiditas; v. čin,
v. „vražda“; v. meč ferrum, ťelum; b) —
s vraždou spojený atrox (pugna), — kr
vavý cruentus; adv. b) afrociter; cum
multo sanglitne.

vrba,salig,
vrbi, vrboví, salictum.
vrci, v. „vrhnouti.“
vrčení, gannmičus,
vrčeti, gannire; musstilare.
vrh,v. „hod“
vrhnouti, vrci, vrhati, 1) trans, a) v. něco,

něčím někam jacčre algd tn locum algm;
vrhati Jactare; vržen býti někam, větrem
a p. deferri; v. něco na koho conjicěre
algd in algm, na oheň něco v. %ntgnem
injicčre algd; los v. oč sortibus consu
lěre de re alga; vw.koho do vězení con
Jicěre algm in vincula n. in carcerem, v
záhubualgm perděre n. pessum dare, ad
interitum vocarej ost. v. též „hoditi“ ;
b) v. mladé -= poroditi paršre, gigněre;
c) světlo vrhati měttěre lucem; d) v.
(abs,) 7— dáviti se voměre; 2) v. Se
bou se adjicěre (ad terram, in herba); 3)
v. se a) = skočiti se dejicěre, se abji
cěre (e muro in mare); podobně: v. 89
v nebezpečí periculo se ojfferre, periculum
subire; v. Be (s hora dolů) devolvi (těž
o vodětekoucí), praecipitare, praecipitars
(a tecto); B) 7— se uchýliti se verlěre
algo; nevím, kam se v. guo me vertam
nescio; v. se k někomu (7 utéci 89)
confugěre ad algm; x) v. se k nohoum
komu ad pedes alcs se abjicěre u. pro
volvěre, na kolena před kým procumděre
n. provolvt aď genua alcs; acciděre ge
mbus alcs; d) v, se na koho (nepřátel
sky) čnvaděre algm; adoriri, aggredi
algm, tmpetum facčre in algm, zbraní fer
ro algm pelěre; e) vrci se (72 zdařiti se)
po kom sčmělem fizri ales; rveferre mores
n. speciem alcs; * ales ingentum n. mores
indučre,

vrhnutí, a) ——hození, opiš slov, předch.; b)
— dávení vomitus.

vrch, a) -— hoření čásť nějaké věci pars
superior; zvl. v. stromu cacumen; v.
střechy n. domu fastigium, v. hlavy n.
hory vertex, často však adj. summus: v.
hory summus mons; summum jugum mon
tis; tudíž w)na vrchu, po v., 8 v. (svrchu)



vrchní —

supra, často adj. summus n. superior: na
v. kopce in summo colle; nádoby po v.
zlatem pokryti amphoras summas auro
operire; tp. na vw.míti (v hádání) vin
cčre; chce vždy svou na vw.míti n. po
staviti suam semper sententiam probar?
vult; P) vrchem supra; +) na vrch, do v.
sursum (eniťi); tp. do v. naplniti =—pře
plniti nimis complěre; b) =—hora mons,
(menší) collis, clivus; B v. m. vrchem
dolů deorsum, do v. sursum, adverso
monte, jíti in adversum subire; cesta s v.
dechvis, do v. ačolivis via; tp. míti na
koho s v. (svrchu) succensére též subin
viděre alcui; animo infenso esse in algm;
©)= povrchní strana pars exferior; 0
byč. adj. summus; na vrchu dn summo;
super; na vrchu nádob zn amphoris sum
mis; na vrch insuper, supra; d) tp. —
nejvyšší stupeň, adj. summus; 7— nej
poslednější ulíimua; na v. důstojenství
přijíti aď summos honores provehi, ad
summum honorem pervenire; summum ho
noris fastigium assegui; v. dobrého sum
mum bonum m. finis bonorum; v. mou
drosti summa sapientia, umění summa
ars; v. slávy dosíci summam gloriam con
segui; v. práva summum jus; státi na v.
čeho in summo fastigio rei alcs stare,
esse; co jest v. zlého? guod malorum ul
čimum est? ost. v. též „vrchol,“

vrchní, a) 7m Go na vrchu jest superus, o
dvou věcech superior, O více summus; v.
pysk čabrum supertus; v. „hořejší“; v“
šat (vůbec) amiculum, u Římanů ťoga
(mužů), stola (žen); b) Z přední, co do
moci A p. summus; v. moc summu pote
stas, s8umma rerum nD.imperii; summum
dmperium, míti summam imperii teněre,
SUMMAE TETUM.pracesse, esse cum impe
rio; v. pán dominus; penes guem est
summa potestas; v. dozorce summus prae
fectus, býti summae rei praeesse; v. do
zorství summa (ret ales) cura n. custodia,
míti rei alcui praeesse m. praepositum
6330; v. úřad summus magistratus; v.
vůdce čmperator ; is pénes guem est sum
ma úmperii, gui summae imperii n. bello
gerendo praeest; v. správa summa rerum
(rei).

vrchní, co subst, Z představený, v. toto,
vrchnosť, a) 7m vrchní panství summum im

perium, summa imperii, summa potestas;
v. míti (nad kým) summum imperium te
něre, dosíci rerum potiri; b) — kdo
vrchní správu má magistratus pl.; — pán,
paní dominus, domina. .

vrchnostenský, gen. magistratus n. magi
stratuum; v. úřad magistralus; — pánu
D. panovníku slušící domění, regis, prin
Cipis,

vrtoch. 451

vrchol, pův. v. „vrch“ ; tp. aper, fastigium
n. adj. summus (dosíci v. štěstí, slávy
summam fortunam, summam gloriam con
segu?), v. též „koruna.“

vrchovatý, cumulatus; adv. v. odplatiti men
sura cumulaliore redděre,

vrchovitý, monluosus, Mmontosu8.
vrkati, geměre.
vrkoě, * crines in noďum collecti.
vroditi, něco v koho snserčre, ingenerare,

avšak věta se nejraději trpnou formou
podá: příroda to v nás vrodila hoc nobis
a natura insilum est, hoc a nátura pro
fectum est, naturá zněst animis noslris;
tedy: vrozen tngenératus, innatus (in no
bis, též ommibus všem); instlus (menli,
animis nostris); ingenilus; v. 80 znnasct,
inolescěre (ret alcua).

vrosti, vrůsti, v. „vroditi se.“
vroubek, v. „vrub.“
vroubiti, a) z štěpovati ?nserčre sarmenlum

arbori; b) — obrabovati, tp. = obkličo
vati cingěre.

vroucí, a) — vařící se fervens; býti v. fer
věre; b) Im náramně horký fervens, fer
vidus; ©) tp. w) ——horlivý ardens, fer
vidus; R) vroucí přátelé onlimi amici;
adv. vroucně ardenter, antmo commoto;
v. se modliti supplices preces funděrej
v. milovati koho algm mirifice diligěre
carumgue haběre, in delicits haběre; sum
mum me čenet ales. studium.

vroucnost, ardor; častěji však opíša se slov.
předch.: znáš v. modlitby mé scis juam
supplces preces fundam.

vrozený, v. „vroditi.“
vrstevník, a) m spoluvěký jaegualis (aleut);

b) m druh socius; sodalis.
vrstva, čabulatum, stratura; ordo.
vršek, collis, tumulus, clivus.
vršiti, coacervare, cumulare.
vršitý, clivosus, tumulosus.
vrtati, něco, do čeho terebrare, perforare

algd; v. díra čerebrando facčre foramen;
tp. něco mi hlavu vrtá algd mé mordet
n. pungit.

vrtkati, koho n. mysl něčí labefactare (fi
dem alcs); v. n. v. se labare (socit la
bant); fluctuare.

vrtkavosť, inconstantia; mobilitas el levitas
animi.

vrtkavý, inconstans; mobilis; animo mobil
n. levt.

vrtohlavosť, vértigo.
vrtohlavý, vertiginosus.
vrtoch, pl. vrtochy 7= nepokojnosť mysli

zbytečná cura name; zvl. náboženské
religio; dělati si v. religiones sibi fin
gěre; v. míti curas inanes animo volvěre;
v. komu zapuditi, zahnati curas alcut ad

iměre.

29*
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vrub, a) — vříznutí zncisura; v. u luku, u
střely crena; b) — dřevo, ba němž se
něco pro paměť nařezuje * talea; tudíž
úsloví: na můj V. ——ra moje útraty meo
sumplu; na svůj v. ——vlastní silou suzs
viribus, Z o své vjmě, v. toto; na v. něči
dáti něco causam alcs rei delegarée alcui;
to jde všechno ná můj v. (pův.) Aaec om
nia mihi solvenda sunt, tp. meo periculo
Jiunt; na v., ze vrub aocurate, subdtiliter;
ze v. nový plane recens; c) ——rub, ne
líc, v. „rub.“

vrýti, inciděre (nomen arbort); v. se infodi;
tp. stojí co vrytý defixus stat; úžasem
a udivením stáli tu Gallové co vryti pa
vor dejixrerat cum admiratione Gallos.

vrzati, crépare; striděre.
vřaditi, něco do čeho zn ordinem (algm)

redigěre algd; v. z jedné třídy do druhé
(na př. z hochů mezi muže) transseriběre
in 8 násl, akk.

vřava, strepitus, tumultus; — hluk mluví
cích fremilus.

vřed, ulcus.
vřelosť, a) pův. fervor; b) tp. urdor.
vřelý, a) pův. /ervidus, fervens; b) tp. vehe

mena, impensus; v. prosba preces vehemen
tea; v. přátelé amici intimi; adv. vehemen
ter; magnopere, etiam atgue etiam, v.
„vrouci.“

vřes, * erica.
vřesk, clamor n. pl. clamores; ruditus.
vřeštěti, clamare, vociferari; ruděre.
vřeteno, /usus.
vřískati, v. „vřeštěti.“
vříti, pův. i tp. fervěre, aestuare; zlostí v.

odio flagrare; v. na koho odďtioocculto
fiagrare in algm.

vřititi, něco kam tnjicére algd in algd; v.
se kam irrumpěre, trručre in locum algm.

vřiznouti, do čeho incžděre (arborem).
vsaditi, a) 7z posaditi něco do čeho tmpo

něre algd tn locum algm, poněre, collo
care algd in loco algo; do vozu koho v.
tollěre algm tn currum, na koně čmponěre
algm in eguum ; tp. v. koho na koho (—
poštvati) oincitare, inflammare algm in
algm; b) v širším smyslu ——umístiti, ve
rčení: na úřad koho v. praeficčre algm
muneri, na misto jiného sufficčre a!gm
in locum alcs, na království constitučre
algm regem; v. koho do věže, do žaláře,
do vězení conjicěre algm in vinoula n.
in carcerem, carcere n. in carcere n. in
carcerem includěre algm; strom do země
v. arborem serčre, pončre; kamen do
zlata v. gemmam auro clauděre; c) v.
něco (na př. peníze) ve hře pignori dare
n. opponěre; vsaď 66! da pignus! řekni,
oč se 50 mnou vsadíš? n.očse vaadíme?
ču dic, guo pignore mecum cerles.

vrub — vstoupiti.

vsázka, při vsazení se pignus; při hře guod
in medium conferlur, guod ponitur.

vsednouti, do čeho considěre (in curru); na
koně v. conscenděre eguum, ascenděre in
eguum, na loď conscenděre navem n. in
navem ; tp. v. na trůn čmperium capessčre,
summarerum potiri.

vskočiti, salire, assilire n. tnsilire, na koně
in eguum insilire; tp. v. komu v řeč n.
do řeči anfterpellare algm loguentem, 00
logut alcui; v. do země (nepřátelsky),
v. „vpadnouti.“

vsouti, ingerčre algd in algd.
vssáti, něco (do sebe) sugěrere, biběre algd;

ducěre (colorem); tp. tmbučre se (studis,
cognitionbus verborum), imdučre pectora
(religione).

vstáti, vstávati, surgěre (e lectudo, e sella,
a coéna od stolu), esurgěre, (0 více pod
mětech) consurgěre; se levare, se attol
lěre; zvl. a) z mrtvých v. emistěre ab in
Jferis; ab inferis excitari, ad vitam re
dire; b) v. před kým (z úcty) assurgěre
alcut; ©) v. proti komu *exsurgěre contra
n. adversus algm, (o podmaněných) re
bellare; imperium alés delrectare; d) v.
k vojně consurgěre ad bellum ; ad bellum
n.čn pugnam cooriri; obecněji dellum pa
rare; e) vlasy mi n. na mně vstávají
vzhůru captili horrent.

vstaviti, něco kam impončre algd in rem
algm, mezi co interponěre, tnterjicčre algd
alcui rei; v. na hlavu něco superponěra
captli algd n. pouze čmponěre alcut algd
(na př. coronam).

vstoupení, 4) v. do čeho úngressus, introt
tus; b) Z vystoupení ascensus, conscen
sto; na nebe v. abitus n. ascensio in 006
lum; v. na lodě conscensto in naves.

vstoupiti, -nouti, vstupovati, a) v. v něco,
do čeho, kam čintrare, ingredi, introtre
(domum, in urbem); pod střechu v. čec
tum subire; v. nač alcut ret instslěre n.
pedem imponěre; tudíž tp. «) v. v šik
(o vojínech) aciem ordinesgue constitučre ;
B) v. v radu s kým, v. „rada“ a); 4+)—
učiniti, v úsloví: v. v mír, v smlonvu
pacem, foedus facěre, vwmanželství in
matrimontum ire, malrimonium conlra
hčre, capessčre, v radu, v. „rada“ a); do
služby v. operam locare (alcui), (o slou
žícím) * inire ministertum; v dědictví v.
heredilatem adire, cerněre; b) vstoupiti,
na místo: vstoupiti — vzhůru v. a) —
vzhůra, do výše kráčeti ascenděre (in
montem), escenděre (in rostra); v. do ne
be sublímme ferri; sublimem abire, in
coelum asoenděre; na loď navem (in na
vem) consčenděre; na trůn, na království
V., V pvsednouti“; vůbec == vzhůru se
pobybovati surgěre, tolli, in altum ferri;



vstrčiti — všeobecný.

slzy vstupují mi do očí lacrimae mihi
oboriuntur, krev vstupuje mi do obličeje
rubor sujfunditur miht, víLo vstupuje mi
do hlavy tncalesco vino; voda vstupuje
(— přibývá vody) aguae crescuní; c) v.
na nohu čnsistěre (na levou nohu 71 st
nistrum pedem).

ystrčiti, něco kam tnserčre, immitičre (aleut
algd in 05); ——schovati conděre (gladi
um); v. něco nač figěre algd re alga; —
dáti imponěre algd rei alcu4; na kůl ko
ho v. per medium hominem slipilem ad
igěre.

vstříc, adv. v. „stříc.“
vstříknouti, (vodu atd.) do čeho infunděre,

immittěre algd in alguam rem.
vstup, v. „vstoupení,“
vsypati, něco do čeho čnfunděre, ingerčre

algd (in saccum), nač infunděre algd rei
alcui, í

všady, adv. ubigue; omnibus loci8; ubivis;
nusguam non; ode všad undigue, ab om
nibus partibus.

však, adv. a) — ale sed; (důr.) ať, verum;
(mírněji) aulem, véro; o8t. v, Gramm.
Kos. $. 771; b) — předce tamen, (důr.) ať
tamen; na počátku vět, když vlastní slova
opravajeme, říká se obyč. guamguam: V.,
co pravím guamguam guiď loguor; ©) —
vždyť uligue; V. VÍŠ scis enim, nam 8ci8.

vše, v. násl.
všecek, všecken, všechen, omni8; celý to

tus; m veškeren untversus; summus (vic
toria); == každý nullus non; omnis;
všichni mudrci, učenci sapientissimus, doc
lissimus guisgue; v. jeho zásoba omnis
copia ejus; v. jeho snaha omne ejus stu
dium; vším právem oplimo n. suo jure;
proti v, nadání praeter opintonem; Be vší
pilností diligentisstme; předchází-li před
„všecek....“ předložka „bez“ říká se
ullus: bez v. nebezpečí sine ullo pert
culo; bez v. pochybnosti sine ullo dubio
m. ulla dubitatione; (předchází-li však
zápor, ta zůstává omnis: ne bez v. pří
činy non sine omni n. aligua causa);
zvl. bez subst. a) v sing, lotus: jsem v.
tvůj lotus tuus sum, totus tibi deditus
sum; jest všecek šalba a lež lotus ex
fraude et mendaciisfactus est; jindy su
perl. n. jinými obraty: jest v. nešťasten
prorsus nihil abesí, guin miserrimuas sit;
jest v. zkažen homo perdďitisstmus est;
nikdo není v. šťasten nemo ex omni parte
bealus est; v. Be zarmoutil n magnos
luctus incidit; v. sklíčený afflictua debi
htatusgue (aegritudine); B) v pl. omnes;
universi, cunclt; nemo non; všichni to
vědí nemo hoc ignorat; v. nahlížejí nemo
non videt; my v. jsme to učinili nemo
nostrum est ouin hoc fecerit; všichni ve

—
———
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spolek n. dohromady n. vesměs n. spo
lečně universi, ad unum omnes; přede
všemi palam; omnibus inspectantibus; co
ram omnibus; x) neutr. všecko, všechno,
vše, v nom. a akk. omnia, v gen. dat.
a abl. omnium rerum, omnibus rebus (ve
všem in omnibus rebus); jindy též res:
nyní víš v. rem omnem habes; v. se může
vykonati nihil est guin effici possit; ve
všem ——zcela omnino; všecko a nebo
nic měhil mist tolum; přede vším ante
omnia; imprimis; praecipue; omniumpri
mum; jest po všem actum est; proto pro
všecko n. s tím se vším (na př. nic ne
pořídíš) něhilo minus; tamen; guamguam
haec ita sunt (nihil profictes); všeho všu
dy čn summa, omnino (bylo jich v. pět
guingue omnino erant); v. raději trpěti
guidvis malle pati; ze všeho se domníval
omnibus de causis existimabat (s akk. a
inf.); v. dobré řídké jest optimum guiď
gue rarissimum est; omnia praeclara rara
suní.

všední, guotidianus (vesťis); obyčejný
vulgaris (cibus); v. den dies profestus n.
negotiosu8.

všednost, vulgaris ratio.
všelico, pl. varia (logui); res variae.
všelijaký, varius, multiplex; omnis n. varit

generis; v. lidé homines ommum genérum ;
adv. všelijak varie; 7— všemožně omně
modo n, omnibus modis n. rebus; <
ve všem dn oznni genere; im omnes paries
(obelstívati koho fallčre algm).

všelikam, -kde, -kdo atd, v. „leckam“ atd.
všeliký, a) == všecek, každý omnis; (v. eno

sti se skvíti omni genere virtutis florěre) ;
ost. v. tato slova; b) — všelijaký, v.
toto.

všemohoucí, omnium rerum polens; bůh jest
v. něhil est guod deus efficčre non pos
sit; v. bože! proh dii immoriales! proh
Jupiter !

všemohoucnost, omntium rerum polenlia.
všemožný, gui (guae, guod) fieri n. excogi

tari počest; Často pouze omnis; V. Spůso
bem omni ratione; v. rychlostí maxima
gua jfieri polest celeritate; dáti si v. práci
8 čím maďimo, guo fieri polest, studio in
rem incumběre; v. útěcha guidguid 80
latii afferri potest; v. česť komu proka
zovati nihil praetermittěre guod ad ho
norem ales excogitari posaií; adv. omni
ratione, n. opiš rčeními u adj. podanými;
v. též „všelijak,“

všeobecný, 7—povšechný universus; genera
lis (notio); ——obecný všem communis
(salus, melus); též gen. omnium (v. smích
nastal omnium risus conseculus est); —
obecný, veřejný publcus; adv. genera
tim ; commumiter, vulgo; býti „vchválen
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ab omnibus laudari; v. mluviti ita dicčre
ut a singulis abstineae.

všestranný, plenus et ad omnespartes perti
nens (guaestto); adv. ex omnt parte, ex
omnibus parbhbus (rem examinare, excutěre);v.vzdělanýmbýtiomni| genere
docírine eruďitum esse; muž v. vzdělaný
homo, gut non in uno literarum genere
elaboravií, sed plures arles scienlia sua
comprehendit,

všetečnost, curiostlas importuna; Z opováž
Jivosť auďacia.

všetečný, praeler moďum curiosu8; 7Z opo
vážlivý aeudax; adv. praeter modum cu
rtose; audacter.

vševědoucí, omnia providens el animadver
lena.

vševědoucnosť, omnium rerum scientia.
všímavosť,Z pozornost animus attentus, di

ligentia; Z šetrnost ke komu officium,
ojficium el verecundia.

všímavý, altentus; officiosus, plenus officii,
comis (v. slovo předch.); adv. ařtende;
officiose, comiter.

všímnouti si, všímati si, čeho antimum in
tenděre ad algd, respicčěre,spectare algd;
oculos ta algd conjicěre; viděre algd; v.
si koho (šetrně se chovati) offictum et
cultum alcui čtribučre; observare algm;
nevšímati si čeho negligěre, mihal curare,
důr. contemněre algd; — nepozorným býti
ahas res agěre.

vštipiti, vštěpovati, 7—vsaditi serčre, poněre
(arborem); tp. v. (si) něco v mysl, v pa
měť infigěre algď menti, memoriae, im
priměre algd in antmo, demiltěre alod
in animum n. pectus; jest vštípeno něco
v srdci tnfixum haeret algd antmo; chtějí
to v. hoc volunt persuaděre (8 akk. a
inf.).

všudy, v. „všady.“
všudybytný, — přítomný ubigue (n. omnibus

locis) praesena.
vtáhnouti, a) v. něco kam, do čeho trahčre

algm n. algd in locum algm; zvl. a) v.
něco do kněh, do desk a p. referre algd
(in rationes, in tabulas etc.); ©) v. něco
do sebe sorběre, ducčěre, (o tekutinách)
diběre, trahěre algd; b) v. kam z vjíti
ingredi, intrare, introtre (in urbem cum
exercitu in fines hostium); 2) v. se kam,
do čeho: něco se vtahuje do země
terra algd percolaťt et transmittit (na př.
imbres); algd percolatur per terrae venas.

vtasiti, v. „vstrčiti.“
vtěci, vtekati, kam čúnjiučre (in mare); ef

fundi.
vtělení, adjecho, obyč. však opíše se slov.

násl.
vtěliti, něco komu, a) pův., zvl. v pase.:

vtěleno jest něco komu (od přirození)

všestraný — vtrhnouti.

algd aloui innalum est, nalurd insitum
esí, nám natura algd ingenuit nobis, algd
in animi8 nostris insitum est, natur no
bis tributum esť; bb)v. něco čemu, več
— přidati adděre, adjicěre, adjungěre,
attribučre (terram imperio) ; — dskami za
psati referre algd in tabulas.

vtěsnati, něco kam coartare (omnia in unum
librum); vi adhibita imm*itěrealgd; v. se
kam: všichni nemohli se v. do žaláře
carcer omnes non cepil.

vtip, a) vůbec, zz povaha, vlohy ingenium;
indoles; bez v. člověk homo hebete inge
mio, tardi ingenii; přirozený v. ingenium,
sensus communis; bystrý v. acumen n. a
cies ingenii; škoda vtipu dodává malis
edocemur, incommodis docti evadimus;
b) vtipnost Zngenium, ingenii acumen;
peprný v. sal, satirický docacitas, žer
tovný festivitas; je-li „vtip“ -— vtipné
řeči, nápady lepos, faceliae; facele die
lum, salse dictum, sales; vtipy dělati le
pide jocari, multa acute dicěre.

vtipák, homo dicax.
vtipiti se, intelligěre, colligěre; Z na něco

přijíti ventť mihi in mentem algd; suceurit
mihi algd.

vtipkování, argutiae; dicacitas,
vtipkovati, ingenio abuti,
vtipnosť, v. „vtip“ b).
vtipný, a) o osobě, a) ——vlohy dobré ma

jicí docilis; — duchaplný ingeniosus, i
genio praestans; v. hlava tigentum promp
tum, docile B) — vtip mající ingeniosus,
urbanus, 7— peprný vtip mající salsus,
facetus ; — žertovný lepidus, festivus; —
satirický dicax; b) o řeči a p. facelus
(sermo); v. nápady faceliae; salse n. fa
cete dicta; v. důmyl, v. „vtip“ ; adv.salse,
facete, lepide.

vtirati, v. „vetříti.“
vtíravosť, tmportunitas; procacilas.
vtíravý, mportunus; molestus,procax; adv.

importune; moleste,
vtisknouti, něco do čeho tmpriměre algd in

re alga; tp. v. něco v paměť znfigére
alad memoriae; v. se kam, v. „vetříti se.“

vtisknulí, čmpressto.
vtlačiti, v. „vtisknouti.“
vtlouci, něco do čeho igěre, dejigěre (cla

vum in algd); tp. v. komu co do hlavy,
v paměť znculcare alcui algd.

vtrhnouti, a) v. něco kam intro rapěre algd ;
trahěre algm n. algd in locum algm; tp.
= vplésti koho več vmplicaren. čmmi
scére algm rei alcut; b) v. kam < vjíti
vojensky ingredi, intrare, tntrotre (in ur
bem, cum exercitu in fines hostium); coptas
introducčre (in fines Bellovacorum); =
vpadnouti irrumpěre, invaděre, incurrěre
(tn agroa hostium).



vtrhnutí — vůle.

vtrhnutí, (nepřátel do země) črrupfio, incur
8i0, incursus.

vtrousiti, něco več znlerspergěre, inspergěre
algd rei alcut; tp. admiscěre (versus ora
tiont); řeči, pověsti mezi lid v. rumores
n. sermones spargěre, disseminare; v. 88
= vlouditi ge irrepěre (in locumalgm).

vůbec, adv. a) — zjevně palam; publice;
coram omnibus; b) 7—povšechně, obecně
generatim, commumter; omnino (=— cel
kem); v. diví se oni všemu, C0.....
commuměterilli guidem omnia admiranlur,
guae ete.; všichni v. untversi; ad unum
omnes; vůbec známý notus et pervulga
čus; celebratissimus; v. užitečný omnibus
utilis; unde in omnes utilitas redundat;
zvl. a) vztahuje-li se na subst., říkáme
v lat. universus: nehaním filosofii v. non
universam philosophiam viťupero; mla
viti o předmětu v. de re universa agěre;
B) k uvádění věty obecné guum, jemuž
tum odpovídá: obdivuji se v. všem Ří
manům a zvláště Katonovi guum omnes
BRomanos tum praecipue Čatonem admi
ror; jakkoliv přátelství v. mnoho do
brých stránek do sebe má, tož přece
zvláště tím vyniká..... guumplurimas
commoditates amicitia contineat, tum illa
praestať ete.; c) po vytknutí více dů
vodů, přeloží se „v.“, poslední a hlavní
důvod uvádějíc ad summam, in summa;
demaue.

vůči (v oči), v. koho coram algo, praesente
n. onspectante algo; v. táboru pro ca
stris; v. těchto věcí guae guum tla se ha
beant,

vůčihledě, adv. aperte, manifesto.
vůdce, dux, v. na cestě dux itineris; v Šir

ším smyslu zz kdo k čemu navádí auc
tor, princeps; == učitel magister; == voj
voda dux (belli) ; hlavní v. tmperator; v.
býti exercitut praeesse,

vůdcovství, ductus, obyč. však se opiše slo
vem dux: pod v. někoho algo duce; v.
ve válce summa belli; imperium.

vůdkyně, dur (fem.); auctor; — učitelkyně
magistra.

vůkol, 1) adv. a) -m dokola, kolem, okolo
circum, circa; u sloves stává předslovce
circum: v. objiti circumire (aram); v. po
hlednouti ctroumapicčěre, v. pohlížeti czi
cumspeciare; v. seděti circa assiděra; v.
ležeti ctrcumjacére (terrae alcut), Z sem
tam ležeti passtm jacére; v, státi circum
stare (okolo koho algm); b) == v tom
kraji otrcum, circa; hac regione, hic; 2)
co praep. circa, circum 8 akk,: v. chatrče
circa casam.

vůl, bos,
vůle, 1) pův., 7 chlění, vůbec voluntas, =

rozkaz aucioritas, v. toto; poslední v.,
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v. „závětí“ ; svobodná v. libera voluntas;
arditrium (liberum); to jest má v. hoc
volo, ita mihi placet; 2) uvl., dílem tp,
a) m úmysl consilium; tou volí e0 con.
silio, uť ete.; míti v. něco učiniti, v. „ú
mysl“ a „chtiti“ 2) c); jedné v. (a my
sli) býti consenlire (cum algo de re alga),
v. též „svorný“; b) vůle (vlastní) libera
voluntasí s dobrou v., z dobré v. (mea
etc.) sponte, v. „dobrovolně“; činím to
z dobré v. facio lubens, proti v. invitus,
(důr.) čovitisstmus; v. pusatiti koma non
cočrcére algm; v. svou míti perficěre n.
consegui id guid volebam; voto potiri;
své v. požívati ZZ po své v. žíti ad su
um arbitrium vivěre, 7— samovolně je
dnati ales arbitrium pro legibus est; své
v. poživati nad kým, provoditi n. míti
s kým svou v., v. „naložiti“; c) ——lí
bosť, chuť voluntas, animus, desidertum;
zvl. a) do v. ex libidine; = dosti saťis;
ad arbitrium suum; do v. se najísti, na
piti cibo, potu saťiart, nadívati safiart vi
dendo n. aspectu; dle své v. ad arbi
drtum (meum etc.) libidinemaue; do v.
miti safis n. abunde haběre, čeho abun
dare alga re, superest miht algd; P)
k vůli komu ales graliž n. causa, lidem
hominum causa n. gratid; někomu k v.
býti n. něco činiti ales gratia algd fa
cěre, morem gerčre alcui, obsegut n. 0b
temperare alcui, též voluntatt alcs obtem
perare m. saťisfacěré, facčre guae guts
optavit; někomu k v. něco v oběť při
nésti dare, iribučre alcui a'gd; někomu
k v. mluviti servtre auribus alcs, někomu
k v. život komu darovati conceděre algm
alcui, odpustiti (komu) co alcuš condo
nare algd; y) po vůli, podle v. ex sen
tentia, 7— do v., v. toto shora; po v.
něčí ad voluntatem ales, arbitratu alca,
ad arbitrtum alcs, ex voluntate (libidine)
alcs; po v. komu býti 7- někomu k v.
býti, v. shora f9); daří se n. jde mi po
v. všechno cuncla mihi procedunt, nihil
mihi decidit guod nolim; d) proti v., v.
násl.; e) o své v. arbitritu meo ete. ; (ex)
libidine, v. též shora „po své v“; učinil
jsem to o své v. mea sponte n. per ma
feci; d) ——povolení, schválení assensus,
consensus; proti v. něčí algo invito, bez
v. něčí a vědomí algo imprudente et no
lente, ne bez v. krále samého non invito
rege Vps0; mou vůlí n. 8 mou v. se to
stalo me assentiente (probante) factum
est; e) ——svobodné volení potestas eli
gendi; optio, arbitrium; míti v. čeho po
testatem n. jus haběre algd faciendi; na
(svobodné) v. mám opůio mihi (data)
est, na mé v. to jest n. leží, mám na
tom n, k tomu v. děcet, hiberum, integrum
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měhi est; in méa potestate silum n. post
tum est, penes me est arbilrium rei alcs;
na v. nechati, dáti komu co ales arbitrio
permittěre algd, facěre alcut arbitrium
in re alga faciendá; ještě mám na v.
adhuc integrum n.
tegra est; jimž on odvece, že v tom již
nemá své v. guibus úlle respondit, stbi
non esse integrum; záležitost, v níž ještě
úplnou v. máme causa, guae "nobis adhuc
integra est; £) — projevená „vůle, rozkaz
voluntas; v. božská numen; jussa divi
nae legis; divina voluntas ; v. něčí či
niti, plniti aleus n. ales voluntati morem
gerčre; alcut indulgěre; h) ve spojení:
dobrá vůle, a) = přátelství voluntas;
studium; animis libens n. promptus et
alacer; benevolenlia; fB) ——dobrá mysl
animus hilaris; hilaritas; dobrou v. míti,
v. „mysl“ ku konci; podobně: zlá v.
intmicitiae; simultas; animus hostila, in
fensus; v zlé v. s kýmbýti, zlou v.
s kým míti esse in stmultalte cum algo,
intmicilias gerčre n. haběre cum algo; +)
=z hody, v. toto.

vůně, odor, věcí pečených nidor; libá v.
odor suav?s, též pouze odor; libou v. vy
dávati bene olěre.

vůz, vůbec currus, vehiculum; nákladní v.
plaustrum, v. mnacestu rheda, cistum,
petorritum; slavnostní v. carpentum, pi
lentum; v. v bitvě užívaný essedum; na
v. jeti curru, plaustro atd. vehi; též vehi
in rheda, inveht vehiculo, seděti in curru
seděre; mna v. (přijel) curru vectus, in
curru sedens, n. pouze curru (ventil).

vy, pron. vos.
výbava, a) I— vyproštění leberatio; b) v.

dceři 7— věno dos.
vybavitel, ltberator.
vybaviti, a) I— vyprostiti čiberare algm re

alga'n. a re alga; v. se se liberare; 86
expedire (ab omni occupatione); z dluhů
emergěre ex aere aleno; b) v. dceru fi
lkae doťem dare, cconficěre.

výběh, a) pův. exoursio; b) v. „výpad, zá
jezd“ ; c) — strmění eminentia.

vyběhnouti, vyběhati, a) pův. eXcurrěre;
zvl. «) o nepřiteli =—vybíhati do země
nepřátelské čneursionem facčre n. excur
rěre in agros hostium; B) — strměti emi
něret prominěre; 7—rozkládati se, o vět
vích dtiffundi; — ubývati, ve rčení: vy
bíbá ještě tolik superest; +) o věcech te
kutých effiučre, emanare; b) vyběhati ně
co * cursu consegu: algd; 2) v. se * ad
satielatem usgue cuřrěre.

výběr, a) abst. 7m vybírání electio, delec
tus; selectio; máš na v. tua oplio est;
oplio est libi, ut eligas, utrum voelis; dáti
komu na v. optionem aloui dare, facěre;

res miht adhuc in

vůně — výbor.

b) konkrt, — vybraný, přeložpart. selec
tus: v. listů* * epistolae selečtas.

vyběrač, a) pův., opiš slovesem; b) = kdo
vybírá, co lepšího jest homo fastidiosus;
v. p„vybíračný“; c) v. peněz eractor (pe
cuniae); v. cla exactor portorii ; porlitor;
v. daní egactor vectigaltum,

vyběračný, v. „vybíračný.“
výběrčí, v. „vyběrač“ c),
výběrek, v. „výběr“ b).
výběžek, v. země do moře lingula, lingua;

*v, hor excursus (montis),
vybídka, vybídnutí, provocalio; invitatio,

evocatio; na mé v. to učinil me hortante
n. auctore, postulante id fecit.

vybídnouti, vybízeti, koho k čemu provocare
(ad pugnam, ad dimicandum), invilare
(ad ludum a p.) alom; vocare (urbem ad
deditionem); vůbec hortari, excitare algm
(ad pugnandum, ut abeat), postulare ab
algo ut faciat algd; důr. — rozkázati ju
běre algm facčre algd.

vybíihati, v. „vyběhnonti.“
vybíračný, -avý, fastidiosus ; člověk v. homo

delicati fastidii, fastidiosu8; nejsem v.
victum communsm non fastidio; adv. fa
stidiose,

vybírati, v. „vybrati.“

vybiti, a) ——bijíc vytlouci excutěre algd(na př. oculum aleui); v. „vyraziti“; v.
koho ze želez e vinculhs eximěre, vinculis
liberare algm; domy vybijeti irrumpěre,
irručre in aedes alienas; b) v. komu ver
beribus caeděre' algm; 2) v. se z čeho
(z nepřátelských zástupů) viam ferro fa
cěre n. patefacěre.

vybízeti, v. „vybidnouti.“
vyblednouti, pallescčre, decoloram fisri.
vybleptnouti, vybleptati, něco effutire algd;

enunciare silenda, proděre guae tacert
debent.

vybliti, evoměře, ejicčre algd.
vybociti, de via deflectěre, declinare ; tp. di

sceděre, receděre (ab officio),
výboj, vis dllata; — ztečení expugnatio; —

útok impetus; impugnatio; spolek nav.
foedus belli inferendi.

výbojný, a) >—násilný violentus; b) zů
toky čiaící, dobývavý imperii proferendi
cupidus (populus) ; v. válka bellum ultro
dilatum; vw.válku začíti bellum tnferre;
adv. a) per vím; vi, violenter; b) válku
v. vesti ulíro bellum inferre, armis n.
bello lacesačre hostem.

vybojování, v. „výboj“ n. opiš slov. násl,
vybojovati, a) něco capěra, oceupare, 6%

pugnare (urbem, terram); poliri (urbe);
b) v. koho — přemoci vincěre, superare
algm.

výbor, a) — výběr, v. toto; na v. = vy
braný, v. toto; b) ——jádro, květ ffos;



výbornosť — vyčísti.

robur (exercitus, juventutis); zvl. v. mužů
spolku nějakého delecti; constlium ; obyč.
slovem počet jich podávajícím: v. třech
mužů čriumviri; v. 15 mužů gutinde
cemviri.

výbornosť,excellentia; praestantia ; též vir
tus.

výborný, egregius; eximius, excellens; prae
stans n. praeslabihs; praeclarus; adv.
egregie; excellenter, praeclare; výborně!
(co souhlas pochvalný) laudo! bene fac
tum ! macte!

vybouchnouti, tp. v. s Čím oncautias proferre
alad.

vybouřiti, koho čumultu excitare algm (e
somno etc.); intr, — dobovřiti exsaevire,
desiněra furčre.

vybranec, v. násl.
vybrání, v. „výběr“ n. opiš slovesem,
vybranost, elegantia.
vybraný, lectus, delectus, seleclus, též vůbec

exguisitus, egregius; na vybranou míti,
dáti, v. „výběr“; tp. v. vkus elegantia.

vybrati, vybirati, a) ——vyprázdniti vacuum
„facčěre,exhaurire algd; mocí v. depecu
lari (domum), deripěre (urbem); b) —
vyndati, bráti odněkud exwiměre,excipěre,
proměre algd; v. hnizda eximěre ova ni
dis; daně, peníze a p. v. ewxigěrealgd;
nováčky v. scriběre milites, delectum ha
běre; c) v., v. si n. sobě eligěre, deli
gěre, seligěre algd n. algm; vybraný, v.
toto; 2) v. se kam, v. „vydati se“, „ode
brati se“; v. se na koho, proti komu
proficisci contra algm; v. se z čeho se
reficěre, se recreare, se recipěre; jinak:
v. se z domu, z města, ze země a p.
migrare (e domo, ex urbe); v. be z to
hoto světa, v. „umříti“ ; zvl. impers: vy
bírá se (— jasní ge) dtsserenascit,

vybrousiti něco, erwacučre, acučre algd; tp.
rozum v. exacučre, acučré (meniém, in
genii aciem); part. vybronšený acer (ju
dicum a p.); excultus, expolitua (homo);
poliťus (ars); v. rozam acumen ingenii;
v. sloh eleganlia; nevybroušený člověk
homo politioris humanilatis expers.

vybroušenost, tp. -— vkus eleganiia; v. roz
umu ngeni? elegantia n. acumen.

vybřednouti, vybřísti, z čeho emergěre; 6va
děre e re alga; z bláta v. sese evellčre e
coeno; tp. z dluhů v. emergěre €x aere
aheno; z nebezpečenství, z neštěstí atd.
evaděre, efflugěre, elabi (ex insidits, pe
riculo),

výbuch, eruptio (Aelnaeorum ignium); tp. se
obyčejně zvl. pl. překládá: výbuchy hně
vu zrae (pi.), radosti gauďta a p.

vybujněti, (o bylinách) luxuriave,
výbyt, z věno dos.
výbytek, a) — zbytek religuum; guod restat;
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b) — nadbytek abunďdanlia;
ubertas ; ©) — věno dos.

vybyti, vybývati, 1) intr. a) v. někde (až
do konce) přetrvati durare, perma
něre; b) ——zbývati religuum esse, re
stare, superesse; 2) traus., v, koho, a) —
vypraviti maltěre, dimiltěre algm ; vy
bnati pellěre, expellěre, ejicěre algm (do
mo, civitate); b) své děti v. 7- zaopatřitipřospicěre© alcui,collocare© algm;
dcera v. filiae dotem dare, conficěre, —
vdáti filiam tn matrimonium collocare; c)
v. koho n. něco TZ ze své moci propu
stiti manu mittěre (servum), emancipare
(filtum); v. syna zz vyděditi exheredare
(algm); d) ——odbyti, činiti: vybývati
robota * angariam mn. oúperam servam
praestare; v. poplatek solvěre, penděre
(vectigalia, poenam).

vybytí, v. „výbytek“ n. opiš slov. předch.
vycediti, zvl. va rčení: v. krev ejfunděre,

profunděre sanguinem (pro patria).
vyceniti, m cenu určiti aestimare algdď.
vyceniti, zuby restringěre dentes; ringi.
vycepovati koho, tp. v. „vycvičiti.“
vyciditi něco, purgare algd.
vycpati něco, farcire, effarcire algd.
vycvičenosť,exercitalio; conformatio; cultus

(animi); obyč. však opiš slov. násl.
vycvičiti, ineličučre, erudire, condocefacěre

algm; koho mn. ducha něčího excolčre
algm (n. animum ales n. suum) doctrina;
v. koho (k) čemu, v čem čnstitučre, in
stručre algm (in) alga re, docere algm
algd (v hudbě fiďibus); vycvičený v čem,
k čemu egercitatus in alga re; peritus
ret alcs,

vyčasiti se, v. „vyjasniti se.“
vyčastovati koho, convivio excipěre algm;

koho čím apponěre alcui algd.
vyčekati, vyčkati, a) —- až do jistého času

čekati permaněre, durare; V. Něco ex
spectare algd n. dum algd fiat; opperirt
algd n. ut algd fiat; v. výsledek čeho
exitum n. evenlum alcs ret exspectarejútoknepřátelv.čmpelumNhostium| exci
pěre; nemůže v. čas, až by.... nihil eilongius| videlur,© guamutn..guam
dum... .; b) v. koho, co, (Istně), v. „vy
číhati.“

vyčerpati, exhaurtre algd; tp. v. látku om
na, guae ad rem pertinent, exponěre n.
dicčěre; celá otázka jest vyčerpaná toli
guaestiont satisfactum est; v. se, (v řeči)
omnem dicendi maleriam consuměre.

výčet, dinumeratio, enumeratio.
vyčíhati, speculari, indagare, explorare algd;

captare, aucupare algď.
vyčisti, vyčitati, a) == jistý počet pro koho

odděliti numerare, dinumerare (alcui pe
cuniam); b) Im napočitati, (důvody a p.)

affiuentia,

———
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enumerare; ©) v, komu co vytýkati
objicěre, exprobrare aleui algd; objurgare
algm de re alga; d) přečísti perle
gěre (librum).

vyčistiti, expurgare, purgare (utřením) ter
gěre, abstergěre, (vymetením) verrěre algd;
v. se z viny, V. „očistiti“

výčitek, -ka, objectatio, vituperatio; (han
livá) opprobrium; convictium; — obvinění
crimen (arrogantiae zpupnosti); výčitky
komu činiti odjurgare, vituperare, accu
sare algm, z čeho exprobrare alcui algd
n. de re alga.

vyčkati, v. „vyčekati.“
vyčnívati, prominěre n. eminěre (ex lerra);

z vody v. ex agua exslare,
výdaj, (peněz) erogatio; peníze vydané ew

pensum; pecunia expensa; výdaje sump
tus, impensa; výdaje a příjmy se sho
dují ratio expensi eť accepti convenil; u
miírniti se u v. svých modum sťatučre
sumptibus.

výdajný, v. „vydatný.“
vydáni, a) opiš slovesem; b) v. „vydaj“;

c) v. kniby edilio; d) ——odevzdání /ra
ditio; dediho.

vydařiti se, -— podařiti se, v. toto; zvl. o
dětech exspectalioni reaponděre; vydařilý
syn filius bene moratus,

vydati, vydávati, 1) trans. a) — ven dáti
proměre, proferre, eděre algd; tudíž di
lem tp. a) == od sebe, z fukou dáti
eděre, — nazpět dáti redděre, restitučre
(alcu? alad); rozděliti dividěre, dis
tribučre; P) v. koho komu čraděre, de
děre (hostibus algm, captivos); redděre
(transfugas); 7— v Bance dáti, v. toto;
žádati, by někdo byl vydán deposcčre
algm; zrádně koho v, proděre algm; po
dobně: vw.koho právu, úřadu traděre
algm magistratui; na smrť koho v. tra
děre n. exhiběre algm ad supplicium; v.
město v moc nepřátel urbem traděre ho
stibus in manum ; v. zbraň, tahouny (ne
příteli) arma proferre, jumenta produ
cčre; +) I— vystaviti: v. koho v nebez
pečí objicěre, ojfferre, exponěre algm pe
riculo, v nebezpečí smrti odjicére algm
morti, život v nebezpečí v. in diserimen
ojřerre salutem n. vitam suam, pro koho
se pro algo in periculum capitis atgue in
vitae diserimén inferre; v. koho v po
směch n. na posměch algm iraducěre;
ď) — obětovati, dáti deděre, traděre al
cut algd; život svůj v. vitam profunděre
(pro re alga); v oběť něco v. offerre
algd; b) v. dceru za muže, v. „vdáti“;
c) fibnízev. expenděre, erogare pecunt
omjlí = náklad vésti sumptium n. impen
sa facčre (in algď), na něco insuměre,

vyčistiti — výdech.

cuniam in re alga; mnoho peněz v. pe
cuniam profunděre; d) v. knihu eděre li
brum; e) vydávati (ze sebe): zvuk v.
sonum eděre, redděre, emittěre; sonare;
hlas v. vocem miltěre, emittěre; vůni v.
odorem emiltěre; (bene, jucunde, male)
olěre; spargěre odores; výpary v. exha
laře nebulas, lesk v., v. „lesknouti se“
atd.; podobně — ploditi (o zemi a p.)
gigněre; ferre, eděre, efferre, (hojně) fun
děre (fructus); užitek v. fruotum ferre;
světlo v. (o kamenu) lucem eděre, fun
děre; f) počet v. rationem redděre, z če
ho rei alcs; h) — oznámiti: v. rozkaz a
p. edicěre algd, proponěre eďdictum; im
perare, juběre; zákony v. leges scriběre
(poněre, institučre); úsudek v. senčentiam
dicěre; ortel (odsudek) smrti v. na koho
capitis algm damnare; svědectví v. česti
monium eděre (dicěre); i) vydávati) něco
n. koho zač perhiběre, dicčre (algd ve
rum esse něco za pravdu, algd suum
esse něco za své, čllum proditorem jej za
zrádce) ; o věci nepravé říká ge stmulare,
mentiri: v. koho za mrtvého algm mor
tuum esse mentiri; za Bvého otce v. koho
patrem sibi algm asserčre; 2) v. Be, a)
v. se na cestu se in viam dare, ingredi
dler, viam; na moře ge v. solvěre navem
n. pouze solvěre (z přístavu ex portu,
z pevniny a lerra), navem conscenděre;
s loďstvem classe projficisci, classe navi
gare (tn Macedoniam); b) v. se v něco,
na něco I— pustiti se do čeho aggredi
rem alguam; 7—počíti coepisse, ineipěre
(v. se v pláč a p. — počíti plakati, v.
tato a p. úsloví); == oddati se se dare,
traděre, deděre (alcui, alcut rei); V.
se v nebezpečí pericula subire, zvl. ži
vota subire (adiře) periculum vičae n. ca
pitis, offerre se periculo vitae n. capitis;
periculum vitae suscipěre, in. periculum
vitae se inferre; c) — obětovati se vitam
profunděre (pro re alga); d) v. Be z%pe
něz * omnem pecuniam erogare; n. rče
ním pecunia echausta est; e) v. 86 ZA
muže, v. „vdáti se“; f) vydávati se za
koho, za něco projiteri, lživě simulare
n. mentiri, na př. se amicum alcui, gram
malticum; za králeviče se v. regiae stir
pis originem mentiri, za krále regis čitu
lum usurpare, za boháče verbis locuoletem
se facčre.

vydatný, fecundus, uber, — účinný ejfficax,
potens; v. lék medicina praesens; v. býti
multum posse n. valěre; adv. v. působiti
nač vim haběre in algd.

vydávati, v. „vydati.“
vydáviti, něco evoměre, ejicěre algd.
vyděditi koho, exheredare algm.

erógare pecumtam in algd, consuměre pe- | výdech, exhalalo; halitus.



vydechnouti

vydechnouti, vydychovati, a) -— dech vydati
exhalare; exspirare algd; květiny vydy
chují vůni odores efflantur e floribus;
v. ducha animam effiare; b) 7—oddech
nouti, odpočinouti respirare, spirilum re
cipěre; se refiočre (ex labore); 2) v. si,
v. předch. b).

vyděkovati se, v. „děkovati.“
vydělati, a) ——získati na čem, v. peníze,

v. si něco lucrari n. lucri facěre (mnoho
magnam pecuntam); tudíž intr, = zisk
míti pecuntam facčre n. coligěre; lucrum
facěre (na čem ex re alga); mnoho v.
mullum lucrt auferre, magnum lucrum n.
guaestum facčre; při tom se velmi mnoho
vydělá permagna pecunia ex ea re confi
ciťtur; nic nevydělati na čem nullum fa
cěre guaestam in re alga; b) ——prací si
vydobyti merére (grandem pecunmam), ma
nu guaerčre algd; c) v. kůži aubigěra,
conjficěre pellem.

vydělávání, opiš slov. předch.
výdělek, guaestus; = zisk lucrum; v. míti

na čem lucrum facěre ex re alga.
vyděrač, opiš asi: gu%pecuntam per vim

capit, ost, v. „vydrati.“vyděračství,violenta© exacho© pecuniarum;
z v, koho žalovati accusare algm repe
tundarum, nomen ales deferre de repe
tundis; z v. obžalovaný pecuniarum re
pelundarum reus; odsouditi koho pro v.
damnare algm de repetundia.

vyděsiti koho, exterrére algm; vyděsený per
turbatus, confusua.

vydírání, v. „vyděračství,“
vydírati, v. „vydrati.“
vydlabati, cavare algd. í
vydlážditi, ulici a p. viam silice sterněre.
vydlužiti se, n. si něco mutuum suměre n.

mutuari (pecuniam ab algo).
vydobyti, v. „dobyti.“
vydouti, snflare algd,
vydrancovati, expiláre, epohare, depopulari

(provinciam), depeculart (domum), diripěre
(urbem); důr. everrěre el extergěre (Z vy
mésti).

vydrápati, zvl. oči komu v. ejffoděre alem
oculos; v. se kam ničendo superare (mon
tem).

vydrati, vydříti, vydírati komu koho nm.co,
eripěre alcu? algm nm.algd; z rukou v.
komu co eripěre algd alcui n. e (de) ma
mbus alcs, též e complexu (= náručí)
alcs, extorgučre alcui algd e n. de mani
bus; zvl. násilně, mocí v. něco na kom
n. komu co per vím capěre (pecumiam),
vi expriměre alcut (pecuntam), bomis ex
učre algm; obžalovati koho, že vydíral
peníze (v provincii), v. „vyděračství“; 2)
v. se eripěre se (ex complexu alcs); v. se
kam niřendo superare (montem).

vydrhnouti, abstergěre algd.
vydržeti, a) intr. = až do Konce zůstati

durare, permaněre, u Koho apud algm
perdurare; non deserčra algm; nevydr
žeti v čem vinci algd re, succumběre rei
aleui; nelze s ním vydržeti ferri non po
čest; podobně: šetřením může se i trochu
déle (než 30 dní) v. paulo eliam longius
tolerari potesťparcendo; b) trans. Z vy
trpěti perferre, tolerare, perpeti algd;
odolati, v. toto; ©) vydržovati koho
živiti suis sumptibus alěre algm.

vydříti, v. „vydrati.“
vyhádati něco na kom, expugnare algd

algo, verbis extorgučre alcui algd.
vyháněti, v. „vyhnati.“
vyhasnouti, exstingui; reslingui.
vyházeti, v. p„vyhoditi.“
výheň, ceminus,
vyhladiti, a) ——hladké učiniti polire, ex

polire algd; b) ——zničiti delčre, exci
děre (gentem urbem); diručre, destručre
(urbem), trucidare, occiděre (hosčes).

vyhladnouti, -ověti, esurire, fame laborare.
vyhladovělost, fames.
vyhladovělý, esuriens; (důr.) fame enectus;

fumelicus,
vyhlásiti, a) v. něco, (silným hlasem, jako

hlasatel) pronunciare, (co rozkaz) eďi
cěre, imperare algd; těž vůbec indicěre,
significare algd; rozsudek v. sententiam
pronunciare, vojnu bellum tindicěre, de
nunciare (alcui); b) v. zač renunciare
(algm consulem), za boha referre algm
in numerum n. numero deorum, z8 SVA
tého consecrare n. tnter divos referre
algm, za nevinného Ueberare, absolvěre
algm culpa; za nepřítele v. koho Judi
care algm hostem, za krále declařare n.
appellare algm regem; vojsko vyhlásilo
jej za vůdce exercilus eum imperatorem
appellavit; ©) v. o sobě něco projiteri
s akk. a inf.; též s pouhým akk.: profi
tetur philosophtam, jus, se grammaticum,
vyhlašuje o sobě, že jest filosof, práv
ník, jazykoznalec atd., ost. v. též „pro
hlásiti.“

vyhlášení, -ování, veřejné promulgalio, pro
nunciatio, — roskaz edictum ; imperium;
vůbec s?gnificalio; vw.jména (pro oslavu)
praedicatio nominis; ost. častěji opíše se
slov. předch.

vyhlazení, delelio, exstinciio; oBf,. V. „vy
hladiti“ b).

výhled, vyhlídka, prospeclus, (s hora dolů)
despectus; odtud jest v. na okolí čnde
longe lategue prospectus est; v. poskyto

——

——e
———

ab

vati nač prospectare, prospicěra locum
algm; tp. = očekávání spes, pecta
tio; dobrá v. laeta spes; dobré míti
bene sperare, prospera guaegue lrspec

$+
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tare posse, Špatné nihil boni sperare
posse.

vyhledati, v. „vyhledávati.“
vyhlédati, vyhlížeti, a) ——ven hleděti (fo

ras) prospicěre, prospectare; b) — do
dálky hleděti, pozorovati prospicěre; v.
za kým prosegut algm oculis, proti komu,
koho v. exspectare algm; tp. v. něco spé
culart algd; ©) 7—strměti eminěre, pro
omněre, u vody v. ex agua exstare; d)
vyhlížeti, u spojení s adv.: dobře v.
pulchra specie esse, Šeredně deformem a
spectum haběre, churavě sapeciem aegro
tantis haběre, aegrotare videri; vyhlíží
jako řádný muž vir bonus čseseplane vt
detur, speciem viri bont habet; nevyhlížiš
jako veliký učenec non aďmodum doctus
mihi videris; ost. v. „vypadati.“

vyhledávati, čeho (něco), vybledati něco
ouaerěre algd (na př. occasionem, pecu
niam); v. koho ——hledati, v. toto; zvl.
vyhledati něco, v. „nalézti“; vyhledávati
zisku svého nm.vlastního Ssu?s commoďis
inservire, prospěchu něčího ufilitati n.
saluti ales servire; v. slávy servire glo
riae, potlesku plausus captare; práva
svého v. jus suum eďsegut (armis); v. co
n. čeho při kom, od koho petěre, po
scěre, postulare algd ab algo; vyhledává
toho sláva království * regně gloria posců
D. postulat; ost. v. „vyžadovati.“

vyhledávka, postulatio, Z právo jus.
vyhlídnouti si něco, eligěre, deligěre, seli

gěre algd, k čemu destinare algďdad algd
n. alcu? rei,

vyhližeti, v. „vybledati.“
vyhloubati, vyhlubiti něco, excavare, cavare,

exeděre algd; příkop na 3 stopy v. fos
sam tres pedes altam depriměre; tp. —
vyskoumati čnvestigando invenire algd;
explorare, indagare et pervestigare algd.

vyhnaneec, ewsul; patria ejectus n. expul
848.

vybnání, ejectio, expulsio, ost. v. násl.
vyhnanství, exstiltum; (do n. z místa urči

tého) relegatio; u v. žíti, býti exsulare (la
ribus ac focis), in egsilio esse; do v. ode
slati in exsilum ejicěre, expellěre algm.

vyhnati, vyháněti, vyhoniti, a) pův. ewigěre,
expellěre, propeděre (pecus m. pecora),
pellěre, expellěre, ejicčre algm (ven foras,
od někud e« loco algo, z obce civitale,
z domu ďomo); též extruděre, exturbare
algm ; nepřítele v. propellčre hostes; zvl.
v. koho z vlasti, ze země, z města in
exsilium ejicěre (pellěre) algm, exsilio affi
cěre algm, (na jisté místo m. z jistého
mista) relegare algm; b) tp. v úsloví:
pot v. excutěre sudorem; umíněnosť a p.
v. komu perfinaciam ales cočrečre; 6) —
vzhůru bnáti: v. zeď murum aedificare,

vyhledati — vyhořeti.

excitare, hráz aggerem jacčre, exstručre;
d) vyhoniti si něco venando nancisci algd,
tp. summo studio aďipisci algd; e) intr.
vyhnati Iz vyrůsti adolescěre.

vyhnouti, vyhýbati se, a) — uhnouti se de
clinare, exceděre, deflectěre devia, komu
deceděre alcut (de via); b) tp. — stříci
se vitare, evitare (metam, dolorem), fu
gěre (bellum), effugěre, subterfugěre (pe
riculum), delrectare (pugnam, proelum,
mělitiam), ráně se v. dctum vštare, effu
gěre; obecným záležitostem se v. deesse
reipublicae, a republica deceděre, a nego
tis publicis se remověre.

výhoda, commodum, emolumentum, utilitas;
zisk lucrum, guaestus, — užitek fruc

dus; 7— pohodlnost commoďilas; mám
z toho V. esť e ra mea, est mihi uttlitali,
mám při tom ještě tu v. že.... onde il
lud eliam asseguor ut....; jeho vwto
byla čpsi expediebať (na př. když mír
potrval paeem esse); jest pro koho veli
kou v. maxime alcui conducit.

vyhoditi, vyhazovati, 1) ——ven vyvrci €ji
cěre algm mn. algd (na př. o moři: ná
břeh v. in litus); projicěre algd (ze dveří
foras), (násilně) extruděre, exturbaré
algm ; ——vyvrhovati ejicěre, eructare, 6
voměre (sanguinem, ignem); zvl. a) ze S8e=
dla v. koho, ©) pův. eguo dejicěre algm,
P) tp. loco. mověre, de gradu dejicěre
algm; b) peníze v. a) mezilid (přizvlášt
ních slavnostech) zumos populo spargěre,

P) — zbytečně utráceti pecuniam dissiparáíprofunděre; c) nohou v. (o koni) calct;
rare, calces remittčre; 2) — vybrati a
odstraniti rejicěre, secerněre algmn.algd;
jinak: peníze v. (Z ustanoviti) asstgnare,
decerněre alcui pecuniam; 3) — vzhůru
hoditi sudjicčěre, in altum jacěre algd;
do povětří (prachem) v. * vi pulveris
pyrii disploděre, vyhozen býti * vi pul
veris pyrů sublime rapi; 4) v. se (0 ry
bách) sublime ejfferri.

výhodný, utilis, commodus; přiležitý
opportunus; == zisk poskytující guae
stuosu8; v. poloha atlus opportunus, loci
opportunitas; v. býti Komu erpeďdire n.
conducěre alcui; adv. uliliter, commode;
opporťune.

vyhojiti, koho (z nemoci) aegro salutem re
stitučre, aegrum levare, v. něco persanare
algd; v. 8e recreari (ex morbo), convale
scěre.

vyhoniti, v. „vyhnati,“
vyhořeti, vyhárati, a) o věcech ——shořeti

dejftagrare, conflagrare, incendio deleri;
též zvl. ve slohu řečnickém ffammis ab
sumi, incendio hauriri; oheň vyhořel
dgnis ewslinolus est; je-li vyhořeti = vy
prahnouti exarescčre; (sluncem) torrert,



výhost — vychloubati se.

uri; b) o osobách — ohněm majetek ztra
titi res suas incendio amittěre.

výhost, a) pův. —— propuštění dimissio; V.
dáti. komu —propustiti koho dimittěre,
mittěre, missum jfacčre algm, — opustiti
koho, v. toto; b) tp. v. dáti čemu == od
říci se čeho missum facěére algd, (se) ab
stiněre alga re, renunciare alcui rét (na
př. publicis negotiis), abjicěre algd, zlým
žádostem a voluptatibus sa abstiněre;
světu v. dáti res humanas contemněre ac
despicěre.

vyhostěnec, v. „vyhnanec.“
vyhostiti, koho, vůbec amověre, remověre,

dimattěre, millére algm, ze senatu mověre
algm senalu; v. něco, v. „pvýhost“ dáti;
zvl. v. koho ze země a p., v. „vyhnati“
a); z poddanosti koho v. vindicare algm
in libertatem, (servum) mamu millěre; 2)
v. se, vůbec se amověre, abire, zvl. —
vystěhovati se emigrare, demigrare, mi
grare (ex loco algo).

vyhoštění, vůbec měissio, otroka a p. manu
M8810.

vyhotoviti, něco (list a p.) seriběre, per
seriběre algd; conficěre (literas, librum
Spis).

vyhověti, vyhovovati, komu n, čemu saťis
facěre (aleui, officio suo), explére (officii
partes), sufficěre alcu? n. ad algd, per
ferre algm ; též conformare se ad volun
tatem ales, accommodare se ad mores n.|
animum ales; Času v. lempori ceděre n.
servire; v. prosbám něčím veniam dare
petenti alcui.

vyhození, opiš slov. „vyhodilti.“
výhra, lucrum; v. míti lucrum facěre; ost.

v. p„vyhraná.“
vyhrabati, eručre, effoděre algdď.
vyhraditi, koho excipěre, segregare algm (a

re alga), v. syna od statku, v. „vydě
diti4“; v. koho od dědictví excluděre algm
hereditale; zvl. v. si koho k čemu re
servare algm ad algd, něco pacisci, de
pacisci algd (ab algo), excipěre algd;
vyhražený pactus.

výhradní, v. právo proprium jus; benefi
otum; * privilegium; to není v. právo
řečníků.... hoc non solum oratorum est
sed etiam....; adv. unice; praecipue
(dihgěre algm); obyč, adj. unus, solus;
věnovati se v. čemu Se čolum conferre ad
unam alguam rem; zanášeti se s čím v,
in una sola re occupatum esse; on má v.
všechnu moc penes eum unum est omnis
polestaa; oni sobě v. veškerou učenost
osobovali soli sibi docti videbantur.

vyhraný, zvl. co subst.: vyhraná, -né, a) —
výhra lucrum; 7— vítězství victoria; b)
= dar vítězi podaný praemium (victo
riae); (za) vyhranou míti, dostati palmam

vyhrnouti, -ovati,
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n. praemium ferre, praemiúm accipěre n.
auferre, vůbec wicisse, violorem esse; za
v. dáti komu (v hádce) assenliri alcui;
na v. dáti praemium proponěre.

vyhráti, a) ve hře lucrari, vincěre; V. pe
níze na kom * lusu (ludendo) numos ab
algo auferre; sázku v. sponsionem n.
sponsione vincěre; b) tp. ve rčení: při v.
causam n. litem obliněre, judicium n. ju
dioio „vinočre; bitvu v. proelio (im pu
gna) vincěré n. superiorem disceděre ;
v běhu n. během v. cursu vincčre; ©)
mám vybráno vici, Victor sum, superior
discedo. í

vyhrknouti, erumpěre, prorumpěre; © 080
bách též procurrěre, provolare, (četně) se
ejfunděre.

a) I— vyhrabati eruěre,
effoděre algd; b) šat v. suceingěre ve
stem; 2) v. se, a) v. p„vyhrknouti“; b) —
vykasati se succingi; se succingěre; zvl.
vyhrnutý nos nares resimae.

vyhroziti, vyhrožovati, a) v. něco na kom
minis alcui algd extorgučre; b) vyhrožo
vati komu čím mwnari, minilart (alcui
morlem); intentare (alcut periculum).

výhrožný, minax; v. list literae minaces;
adv. mtnaciler,

vyhrožování, minaťio,
vyhrůžka, minae.
vyhrýzti, něco eroděre, exreděre, corroděre

algd; tp. v. koho odkud sudmověre algm
loco algo.

vyhřáti, vyhřívati, calefacčre algd; v. se ca
lefacěre corpus.

vyhubiti, a) = hubeným učiniti macerare,
conficčre algm; vyhubený confectus, enec
tus (fame, tnopiá ap.); b) — zkaziti ex
haurire (provinciam), vastare, devastare
(terram); ——vykořeniti exstirpare (vt
lia); delěre, exciděre (gentem); oceiděre
(hostes).

vyhublý, v. „vyhubený“ v předch.
vyhubovati komu, dnerepare algm (verbis),
vyhýbati, v. „vyhnouti.“
vyhynouti, perire; evanescčre; = vymříti,

(o rodu) tnčerire, exstingut,
vycházeti, v. „vyjíti.“
vycházka, exitus, egressus; IZ procházka

amodulatio; spatium.
vychladiti, refrigerare.
vychladnouti, refrigerari; tp. v. z čeho slu

dium alcs ret deponěre.
vychloubačnosť,-avost, gloriandi cupiditas;

ostentatio.
vychloubačný, -Avý, gloriosus;

lenter gloriari; adv. gloriose.
vychloubání, gloriatio, Jactatio; —

stavění ostentatio,
vychloubati se, čím gloriar? re alga (těž de

divilis, in ra alga, že něco učinil 89 algd

v. býti 2ns0

na odiv
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feciase); se jactare in re alga; praedicare
algd de se; — na odiv stavěti jactaré n.
venditare algd; což bych se vychloubal
guid me ostentem ?

východ, a) — vyjití ewitus, egressu8; b) =
místo, kde se vychází exitus, -— konec
Jfinis; ©) — vzchod: v. slunce atd. ortus;
při v. slunce sole oriente, po v. slunce
sole orto; zvl. 7— strana nebe a země,
kde slunce vychází orčens; ortus solis;
-——země na východě orientfis solis par
des; d) — počátek čniéium; ortus, origo.

vychování, -vávání, a) — výživa viclus, ali
menta; b) 7—vycvičení eďucatio; disci
plna; — vzdělanost humamtas, bez v.
humanitatis expers; ost. opíše se slove
sem, na př.: dáti komu v. dítek na sta
rost liberos alcui educandos traděre; dáti
syna na v. komu puerum aleui im di
sciplinam n. alcui educandum traděre.

vychovatel, educator, — učitel magister.
vychovatelka, educatrixr.
vychovatelství, * disciplina paedagogica; Ča

stěji však se opiše: zanášeti se v. (co
výživou) pueris educandis victum guae
rěre.

vychovati, -ávati, vyživiti do vzrostu,
odchovati nutrire (pullum); v širším smy
slu: educare (liberos); Z vycvičiti do
cěre, erudire algm; přísně býti vychován
severá disciplina contineri; dobře býti
vychován ingenue n. liberaliter eďucari
(educatum n. dnslitutum esse)j v. koho
k čemu aptare algm ret aloui, ita insti
tučre algm ut rei aloui aptus sil.

vychovávací, ústav, v. „Škcola.“
vychrliti, něco, v. „chrleti“; též zvl. tp.

projicěre (verba).
vychřadlý, confectus, enectus (siti, fame).
vychřadnouti, labescčěre,,consumi.
vychváliti, -ovati, magnifice laudare, laudďt

bus efferre n. ornare algm, pracdicare
algd; velice laudes ales in astra tollěre;
magnis laudibus ornare, ad coelum lau
dibus tollěre algm; v. se čím gloriari re
alga, in n. de re alga; jactare algd;
praedicare algd de se; Bama sebe v. jest
ohyzdné deforme est de se praedicare.

vychvátiti, eripěre, komu co alcui algd, Ko
ho z nebezpečí algm e poriculo, z nebez
peči smrti a more.

vychytralosť, -lý, v. „sebytralosť, -lý.“
vyjádření, a)

terpretatio; b) 7—výpověď, rčení declara
lio ; professio.

vyjádřiti, -ovati, a) — vysvětliti explicare,
úllustrare, interprelari algd; b) — (ja
sně) říci dicěre, verbis comprehenděre, e
nunciare, declarare, profiteri ; elogui; la
tíasky něco v. latine expriměre algd; v.
též „vysvětliti“; myšlenku v. senlentiam

vysvětlení explicatio, in- |

východ — vyjeviti.

verbis efferre; jen s tiží to mohu v. viď
verbis exsegut possum; 2) v. se dicěre,
logu: (Latine, bene a p.), — své myšlen
ky, svůj náhled pronésti sententiam (su
am) též sensa (sua) dicendo expriměre, oby
čejně však dicěre guod sentias, aperire
mentem suam; písemně o čem se v, de
alga re seriběre, lileris sententiam expo
něre; oni takto se vyjádřili čalis fuit e0
rum oraůo.

vyjasniti, a) pův. serenare; b) tp. v. čelo
frontem explicare; v. temný smysl věci,
notionem rei involutae aperire; ©) v. 80:
vyjasňuje se disserenascit, nebe se vyjas
ňuje coeli serenitas redditur.

vyjednati, conficěre, lransigěre (rem) ; con
ciliare (nuptias, pacem); = vymoci effi
cěre algd, prosbou a p. precibus timpe
trare, assegui algd; v. nězo s kým črans
igěre algd cum algo, též absol. contrahčre
cum algo; v. komu co efficčre ut algs
algd conseguatur; mír v. pacem facčre,
componěre, conciltare; v. na kom něco

(aby něco učinil, rozkaz a p.) indupěrealgm, uť ete.; v. něco při kom algd ab
algo impelrare.

vyjednávač, -atel, tntérnunočus, interpres;
sjednatel concičator (pacis).

vyjednávání, pactio; actio; často conditio=
nes: do v. se dáti conditiones ferre et
audire; vyjednáváním conditionibus (pro
positis); v. o mír přorušiti pace infecta
dimittěre legatos.

vyjednávati, agěre cum algo de re alga;
conciliare algd (na př. nuptias); absol.
condiliones ferre el audire; o mír agěre
de pacis conditionibus; collogui de pacis
legibůs; vyjednávali spolu o mír collogu%
um fuiť inter vpsosde pacis legibus; před
soudem v. causam orare.

vyjeti, vyjížděti, a) ——ven jeti evehi; pro
Jficisci (z Brundusia Brundďusio); curru,
eguo, navi vectum exire; z čeho ex alga
re; o věcech exrire (e portu); vstříc v.
obviam vehi, occurrěre alcut; tp. v. s čím
eveht; trochu neopatrně vyjel si řka zn
consuliius evectus projecit; b) v. (si) na
koho acerbius invehi in algm; aspere algm
appellare.

vyjeviti, apertre, palefacěre n. pallam fa
cčre algd; — roztrousiti vulgare, in vul
gus proferre algd; tajemství v. enunciaré
stilenda n. commissa; srdce své v. totum
se aloui patefacčre; lásku svoji v. amo
rem suum alcui fateri; 2) v. se paťe
fieri, manifestum fieri; — okázati se ap
parčre; v. se v čem někomu fatert alcut
algd; v. 86, o snu a p. evenire, eventum
n. exitum haběre, evaděre, sny se vyje
vují somnia evaduni; nevyjevitise fallěre,
nullos haběre exilus,



výjezd — vykopati.

výjezd, excursio, n. raději opiš slovesem ; —

odcestování profechio.vyjimati, v. „vyniti.“
vyjimečný, v. „výminečný.“
výjimka, v. „výminka.“
vyjisti, consuměre algd.
vyjiti, vycházeti, 1) intr. a) pův. — ven jíti

extre; egredi, prodire, proceděre; z domu
v. egire domo, foras, obecněji in publi
cum prodire; vyšel z domu ďomi non
est, foris est; na lov v. venatum exire,
na loupež praedatum extre; před bránu
v. extra portam egredi, ante portam pro
gredi; b) tp. a) v. z čeho — opustiti
něco relingučre algd; z dětinství v. ex
ephebis n. ex pueris exceděre; z moci
něčí v. ex potestate alcs dimilti; zvláště

čeho zlého v. (se) emergěre, evaděre (e
periculo), z memoci vw. convalescčre ex
morbo, ex incommoda valetudine emer
gěre; (P) — pustiti, (o skvrně a p.) ťolli,
(o barvě) fugěre; podobně +) v. z paměti
elabi n. exciděré memoriď, z mysli exci
děre n. efflučre ex animo; v. z mody,
z obyčeje, ze zvyku odsolescěre; ď) na
světlo, na jevo v. aperirt patefieri, in
lucemproferri; též vulgart, divulgari, ex
úre el in vulgus emanare; o knize: vyjíti
edi n. emitti; podobně: o těch věcech
velmi vážné zdání senatu vyšlo de his
rebus senatus auctorilas gravisstma inter
cessit; Že též něco od tebe vyšlo esse
algd a te profectum; c) 7—vystoupiti, a)
o slunci a p. oriri, exoriri; 8) v. na ho
ru, na vrch emergěre; d) v. z mezí,
z hranic egredi, exceděre fines, modum;
e) v. komu v stříc, v. „střic“; f) = po
vstati nasci, gigni, existěre; oheň vyšel
incendium ortum est; to nevyjde na do
bré, z toho nic dobrého nevyjde Aaec
male evemient; Go z toho vyjde, nejisté
jest guorsum id casurum n. evasurum sit,
incertum est; guo haec evasura sint ne
soto; celá řeč vychází na to omnia verba
eo redeunt; h) ——uplynouti, o čase ab
disse,praeteriissu; lhůta vyšla dies prae
shituta exiit, praeteriit; ch) v. s kým
concordáre, concordiler n. amanter vivěre
cum algo; i) — zpotřebovánu býti de
Jicěre; peníze vyšlypecunia exhausta est;
k) — vystačiti salis haběre; sotva že vy
chází viz habet unde commode vivat;
vychází se svými příjmy reditus sumpti
bus ejus suppeluní, se svým jměním co
piae ejus guotiudtamissumptibus suppetunt;
2) trans. v. něco * eundo (7—ucházením
se oč amůilione) consegui algd,.

vyjíti, v. „východ“ n. opiš slov. předch,
vyjmouti, v. „vyníti,“
vykasati, sucoingěre (veslem, dunicam); v. Se

sucezngi.
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výkaz, — přidělení assignatio;
iter); Z seznam index

vykázati, komu co assignare, attribučre (al
cut agros, munus, eam parlem muri de
fendendam), každému jeho práci suum
cuigue munus deseriběre; peníze komu v.
attribučre alcut pecuniam, juběre numos
alcui solvi ad algo; 2) v. 89 8 čím u ko
ho se alcut probare.

vykaziti, retunděre (gladium), hebetare.
výklad, tnterpretalio; explicatio; enarratio.
vykladač, interpres; explanator.
vykládati, v. „vyložiti.“
vyklenouti, concamerare algd.
vyklepati, šat pulverem excutěre e veslej V.

komu verberibus caeděre algm,
vykleštěnec, + eunuchus.
vyklevstiti něco, enunciare, vulgare algd.
vykliditi, něco, a) ——vyněsti auferre, lol

lěre alod; b) —— vyprázdniti vacuum fa
cěre algd; — vyčistiti purgare, — vy
drancovati expilare, diripěre; 2) v. 88
odkud se subducčre n. proripěre; 7—ode
jíti adbire,disceděre; v. „odtáhnouti.“

vyklouznouti, elabi, exoiděre (též tp. ex ore
e.), efflučre; — uprchnouti, v. toto.

výkon, executio, effectio; 7—práce, v. toto.
vykonati, vykonávati, čonficére, perficěre,

peragěre, ad exitum perducěre algd; ex
segut (officium suum); (něco zlého) pa
trare, perpetrare (caedem, facinus), com
miliěre (scelus); rozkaz v. mandata alcs
exsegui, conficěre, efficěre; facčre, guod
guts imperavit; imperata facěre; čin v.
perpetrare n. efficěrefacinus; rem gerěre;
znamenité skutky v. res magnas n. prae
claras gerčre, nesmrtelné opera tmmorta
la eděre; záležitesť v. negotium confi
cěre; poselství v. nuncitumperferre; pří
pověď v. dmplěra promissa, promissum
praestare, fidempersolvěre, nevykonati ji
dem fallěre; slib v. votum solvěre, v. též
„dostáti čemu“ ; prosbu v. alcui (algd)
petenti saltisfacčre, vůli něčí v. voluntati
ales obltempérare, facčra guae guis volutť,
morem gerčre alcui; cestu v. conficčre
iter; progredi (iter bidui, septuaginta mil
ha passuum); trest v.na kom poenam n.supplicium| suměre,capěre,exwigěrede
algo; zvl. vykonávati curare, exercčre (ju
dicia, leges); větší díl záležitostí vyko
nává se sénatem plurima per senatum
transiguntur n. fiuní.

vykonání, ejfectio, exsecutio; obyč. však o
píše se slov. předch.

vykonávač, confector ; auctor,
výkonný, v. moc potestas leges exercendi;

je-li „v.“ ——účinlivý, účinný, praktický,
v. toto; v. život achio vitae.

vykopati, vykopnouti, vykopávati, a) — ko
páním učiniti efoděre (lacum), foděre (pu

(v. cesty
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teum studni), příkop v. fossam ducčra,
facěre, foděre; b) v. něco odkud ejfoděre
(aurum), eručre (mortuum).

vykořeniti, něco, a) pův. egstirpare; b) tp.
delěre, exciděre (gentem), ewxstirpare (vi
ta), tollěre (cupiditates), evellěre (mala).

vykořistiti, -— kořistěním vyprázniti expi
lare, — kořistěním nabyti capěre algd
ab algo; mnoho v. magnas praedas fa
cěre.

vykoukati, vykukovati, v. „vyhlédati.“
vykoupení, ředemptio ; — osvobození hkbera

no ; TZ Bpasení salus.
vykoupiti, reďiměre (captivos e servitute); —

osvoboditi liberare n. vindicare algm a re
alga; eripěre algm ex re alga; v. se če
mu, z čeho rediměre se alga re; rediměre
alad, zač alga re.

vykouřiti, něco, (bonts) odoribus sujffire lo
cum algm; v. se I— vypařiti se dn vapo
res abire; tp. z paměti se v. exciděre de
memoria; o zlosti: defervescčre, const
děre.

vykouzliti něco, arle magica ejfficěre algd,
vykračovati, v. „vykročiti.“
vykrásti, něco expilare (domum); v. se od

kud furtim n. clam abire n. se subducěre.
vykrášlení, v. „okrášlení.
vykrášliti, v. „okrášliti,“
výkres, descriptio, adumbratio, — kresba

pictura linearis, tmago.
vykresliti, něco deseriběre, designare, adum

brare algd n. imaginem rei ales; formam
n. speciem ret alcs adumbrare, barvami
depingěre algd.

vykrmiti, bene saginare; vykrmený pinguis.
vykročiti, vykračovati, a) pův. egredi, ex

tre, exceděre (loco algo n. ex loco algo);
b) tp. v. ze světa, ze života e via egredi,
exire; u řádu, z pořádku, z mezí, z pra
vé cesty v. egredi, exceděre modum, ji
nes; aberrare vid; c) vykračovati ince
děre, v. si (hrdě a p.) magnifice ince
děre.

vykrojiti, exsecare algd.
vykropiti, aspergěre, conspergěre algd alga re.
vykroutiti, vykrucovati, a) pův. ewtorguére

(alcui algd e n. de manibus); b) tp. v.
řeč, slova detorguěre, false interpretari
algd; 2) v. se extricare se.

vykroušiti, aircino deseriběre, circumseriběrealgd.
vykřesati, oheň z křemene ignem elicčre e

silice.
vykřičeti, 7— rozkřičeti sermonibus divul

gare, famá vulgare algd; — provolati cla
more algd sign?ficare, indicare,

výkřik, exclamalio, clamor.
vykřiknouti, vykřikovati clamorem eděre, tol

lčěre;v. nakoho, v. „pokřikovati“; v. za
kým clamore prosegut algni

vykořeniti — vylomiti.

vykuchati, exenterare (leporem).
vykukovati, v. „vyhlédati.“
výkup, a) — vykoupení redemptio; b) 7

penízs na výkup pretium redemplionis,
v souvislosti často pouze pretium.

vykupitel, lberator, vindex ; v. též „spasitel.“
výkupné, v. „výkup“ b).
vykuřovati, v. „vykouřiti.“
vykvěsti, vykvětati, effloresečre,

(pův. i tp.).
vylákati, elcčre (algm ex loco algo, algd

ex algo),
vylámati, v. „vylomiti,“
vyléčiti, v. „vyhojiti,“

Jlorescčre

vyleštiti, expolire, perpolire algd.
výlet, excurstio.
vyletěti, a) v. odkud evalare; b) — vzletěti

evolare, alis se levare; o věcech neživých
sublime ferri, in altum tolli.

výlev, effusio; v. řeky eluvio.
vylévati, v. „vyliti.“
vylévání, ejřusio; v. slzí fletus, lacrimae;

krve caedes, v. „krveproliti,“
vylézti, a) v. odněkud prorepěre; evaděre;

b) v. na něco onili,čváděré in locum
algm; ascenděre (montem).

vyležení, města-—-obklíčení odbsidio;
piš slov. násl.

vyležeti, zvl. ve rčení: v., město hladem ur
bem fame domare.

vylhati, něco * mentiendo impetrare algd
(ad algo); v. se mendacio defungi.

vyličiti, a) — vyozdobiti ornare, exornare
algd; excolěre; b) ——řádně pověděti de
pingěre, deseriběre, verbis expriměre algd ;
polohu města v. exponěre situm urbis,
průběh věci rem ordine narrare; v. ko
ho jako zákeřníka describěre algm sica
rium.

vylíhnouti, pullos ex ovi8s excluděre, v. se
ex ovo n. o větším počtu ovis excludi, n.
pouze excludi; tp. Z vyrmyšlenu býti
excogitari.

vylichotiti, eblandirt n. blanditiis sibi pa
rare algd.

vyliti, vylévati, a) pův. effunděre, profun
děre (vinum); b) zz hojně rozliti effun
děre; profunděre (lacrimas, sanguinem);
mnoho slzí vylévaje mullis cum lacrimas;
c) tp. hněv svůj a p. na někom v. ejffun
děre tram in algm; 2) v. 8e, o řece su
per ripas ejfundi, extra ripas dejlučre,
superfundi.

vylítnouti, v. „vyletěti.“
výloha, v. „vydaj.“
výlom, zdi ručna munimentoram n. murt.
vylomiti, vylámati, eveiěre (dentem), exci

děre (saxa), luzare (membrum); v. dveře,
bránu ejffringěre,refringěre januam, por
tam, násilně moliri (fores, portam); zeď
byla vylomena pars muri disjecta erat.



vyloučení —

vyloučení, exclusio.
vyloučiti, vylučovati, excipěre, segregare, re

mověre algm a re alga, secerněre, seli
gěre, separare algd a re alga; excluděre
algm (ab algo loco, moenibus, honore ma
gislratus, a republica) vyniti, v. to
to; z dědictví koho v. exoluděre algm he
reditate, z počtu občanů a numero civi
um segregare algm; v. koho z církve sa
crifictis interdicěre alcui, z obce aguč et
igni interdicěre alcui; v. koho ze spolku
nějakého * a coetu n. circulo algm remo
věre; 2) v. se deesse ret alcui, abstiněre
re alga, non acceděre ad societatem rei
ales.

vylouditi, něco ——vylíchotiti (blanditiis) eli
cěre algd ex n. ad algo; eblandiri algd,
prosením prectbus alcui algd extorgučre;
v. koho elicěre algm (ex loco algo).

vyloupiti, vyloupati, vyloupnouti, a) pův. —
vyluštiti cortice uudara algd; tudíž b)
tp. a) v. komu oči effoděre oculos alcut;
P) v. dům, kostel a p. — vykrásti de
peculari (domum), expilare (templum); v.
dveře, v. pvylomiti“; v. koho eďspoliare,
nudare algm.

vyložení, vykládání, vysvětlení snter
pretatio, explicalio; ost. opiš slovesem
násl.

vyložiti, vykládati, a) pův. exponěre; zboží
Da prodej v. merces venales proponěre;
podobně: dítě v. exponěra infantem; b)
v. něco čím -z klásti něco v něco pro
okrasu distingučre algd (auro); ©) tp. —
vysvětliti interpretari (librum, somntum),
explicare, illustrare (locum scriptlori8, ver
ba ales) ; enarrare, (interprelando) expla
nare; vůbec >= dovoditi docčre; (mou
drosť tou býti vykládají n. vykládají za
cosi, jež. ... eam saptentiam interpretan
tur, guam adhuc mortalum nemo est as
secutus); Z rozuměti čemu nějak: inter
pretari, accipěre algd (elé, na zlé in ma
lam parlem n, male, dobře, na dobrou
stranu in bonam partem n, bene), (na)
zle v. něco, těž aegre n. moleste ferre
algd, ojfendi ve alga; něco komu za pý
chu v. čribuěre alcui algd superbiae; v.
si něco co potupení algd in contumeliem
accipěre; d) ——přeložiti, v. toto.

vymáhač, (dluhů, daní a p.) ezacior,
vymáhání, (dluhů, daní a p.) exactio,
vymáhati, v. „vymoci.“
vymalovati, pingěre algd; — domalovati ad

solvěre (imaginem).
vymanění, liberatio.
vymaniti, liberare algm (re alga n. a re

alga); exsoivěre algm (re alga); eximěre
algm (servitluťe); otroka v. vindicare alam
in lberiatem, servum manu. nmutlěre, za
jatce liberare, e custodia emiltěre capli
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vos; v. Be se liberare, se in libeřtatem vin
dicare; vw, se z poddanosti servitutem
exučre.

vymanitel, ltberator.
vymazati, něco (psaného) delěre, exstingučre,

liturá tollěre, inducčre algd.
výmě n. vemeno, úber; mamma,
výměna, commutatio, permulatio

rum).
vyměniti, -ňovati, něco za něco commutare,

permutare algd re alga (eguosbubus koně
za voly); zajaté v. caplivos permulare,
rukojmě v. obstdes dare el accipěre.

výměr, definitto, finilio; v. dáti defintire

(caplivo

algd.
vyměřiti, vyměřovati, a) pův. == mírou ve

likosti dojíti omeliri, dimetiri (castra,
agrum, coelum); Z v. místo pro něco: v.
ležení metari castra, dimetari locum ca
stris; b) tp. ustanoviti praecipěre,
přaescriběre (alcui algd, ut n. ne faciat
algd); — uvrčiti definire, fimire (spalia
temporis numero nocítum časy dle nocí);
zvl. — výměr dáti definire algd.

vyměsti, vymítati, a) vyhoditi ejtečre
(algm im hitus, o moři), projicěre (algd
foras); vrch vymítá mons ejiciť ignem;
b) = metením vyčistiti verrěre, everrére
(stabulum); vůbee purgare algd.

vymeziti, -ovati, finire, definire, terminare
algd; v. též „vyměřiti.“

vyminečný, opiš asi: gut singulari guodam
fato n. singulari guadam decausa jit;
adv. singulari guodam fato, singulari
guadam de causa; praeler consuetudinem;
praecipue.

vymíniti, vymíňovati, a) zz vyniti (vyjmouti),
v. toto; b) v. sobě něco pacisct, depa
cisci algdď.

výminka, zz vyjímka exceplio; == podmínka
condicio; bez v. sine ulla exceptlione; též
nemo n. niřal excipitur; všichni bez v. ad
unum omnes; omnes sine discrimine, sine ul
la exceptione; 8 v. cum exceptione; 8 tou
v. ea conditione uf.... mn.ifa uť n. st;
pod slušnými v. aeguis condicionibus; to
jest spravedlivé jen s tou v., když jest
to dobrovolné hoc ia Jjustum est, si 00
luntaritum est; nestává žádné v. nemo n.
mlul excipitur, nullum est discrimen; zá
kon nečiní v. lex ad omnes sine ullo dis
orinune pertinel; On Činl v. egcipiendus
est.

vymisiti, v. „vyloučiti,“
vymizeti, v. „zmizeti“; zvl. z mysli něčí v.

effiuěre ex antimo ales, efflučre n. exce
děre e memorta; upominka na někoho
nikdy nevymizí z mysli mé nunguam ex
animo meo discedet memoria ales; v. též
„atratiti sa.“

vymknouti, si kloub lurare meměrum; V
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se elabi, exciděre (alcut), eripěre se (de
mambus alcs).

vymlátiti, obilí excutčre grana € spicis;
tp. v. koho odkud * verberibus erxpeličre
algm.

vymleti, a) = semleti molěre (hordeum); b)
=z vyhloabat', v. toto; vymletý exesus (sa
rum).

vymlouvati, v. „vymluviti.“
výmluva, 7= Omluva egcusatio; ——okolky

tergiversatio; záminka species, prae
texlus ; Z příčina causa ; v. míti, v. uží
vati ercusaltone alga uli, excusalionem
n. causam ajfjerre n. excusare algd; v.
místo dáti excusaitonem acetvpěre.

vymlouvání se, v. předch.
vymluviti, vymlouvati, 1) intrans. — všechno

dokonce pověděti omnia effunděre; = do
mluviti dicendt n. loguendi finem facěre;
nenechati koho v. algm dicentem inter
pellare; nech mne v. sine me perventre,
guo volo; sine omnia dicam; 2) trans. a)
v. pvysloviti“; b) v. komu něco (z bla
vy) dissuaděre alcut algd; abducčre, de
ducěre algm a re alga; opintonem al
guam ex animo alcs evellěre; mylný ná
hled komu v. errorem alcui eripěre; nedá
sobě toho v. Asc et dissuaderi (těž erut)
non potest; též obrazně hoc tenet mordi
cus; ©) v. něco 7—mluvením vymoci * ver
bis n.loguendo impetrare algd; d) v. koho
n. co, výmlavna míti koho, 7m vinu sniti
excusare algm n. algd; též defenděre,

purgare algd; v. koho z čeho excusare
algm de re alga, ——odpustiti ignoscčre
alcui algd, veniam dure alcut rei ales;
e) v. koma graviter algm objurgare, in
crepare algm verbis; 3) v. se excusare n.
defenděre se (de re alga apud alam n.
alcui); excusatione alga ut, cxcusationem
ajfferre n. excusare algd; v, se čím (na
př. nemocí) excusare algd (morbum, in
opiam); = předstirati stmulare algd; ode
jel, vymiouvaje se memocí profectus est
simulans morbum n. se aegrotare, simu
lata valetudine; v. „ppředstírati“; v. se
z provinění svého pro delicto suo verba
Jfacčre.

výmluvnosť, (přirozená) facundi , (učená)
eloguentia; znamenité v. býti mullum va
lére n. posse dicendo; dicendi facultate
Jtorěre,

výmluvný, facunďus (přirozeně), též linguč
promplus; (učeně) disertus, (děr,) elo
gutns; copiosus; adv. diserte, eloguenter.

vymoci, vymáhati, a) I— spůsobiti, vycčobyti
něco efficčěre algd (na kom, u koho ab
algo), (prosbou a p.) impetrare algd ab
algo (komu alcu?), obtiněre algd ab algo;
po všech třech slovesech stává též ut;
v, dlaby, daně a p. eďigěre, (úředně) per

p
—m

vymlátiti — vynadati.

segui algd ab algo; válečnou daň přísněv.pecuniasimperatas| acerbissiměex
igěre; b) — požadovati egěre re alga, 0
pus est re alga n. algd; c) v.koho z če
ho eripěre algm (6x misertis, ex manibus
hosiium); lberare, exsolvěre algm re alga;
eximěre algm (servitute), levare algm (mo
lestiis); město z obležení v. obsidione li
berare urbem; 2) v. se se liberare re alga;
z poroby se v. Jugum (servitutis) evučre,
Jugo se exučre.

vymořiti, vůbec == vysíliti maceřare, confi
cěre, enervare algm; zvl. hladem fame
macerare n. conficěre, necare algm; město
v. urbem fame domare; vymořen confec
tus, enectus (fame, inopid a p.).

vymrskati, a) v. komu věrgis caeděre, lace
rare algm; b) v. koho (z města a p.)
virgis' caesum algm expellěre.

vymrsknouti, vymrštiti, a) Z vyraziti excu
těre (alcui oculum); úd sobě v. lurare
membrum; ze sedla koho v. eguo dejicčre
algm; b) 7—vzhůra vyhoditi vč guadam
et impetu sursum jactare algd; 2) v.
se (vzhůru) emtcare, sublíme n. sursum
ferri.

vymření, tnteritus, raději však opiš slovesem
násl.

vymříti, a) o domu, městu a p. vacuum
Jieri (continuatis) funeribus; město vy
mřené urdbsvasta (fuga et caedibus); na
Šel všechno jako vymřené vasta deserta
gue omnia invenit; město jest jako vy
mřené * vaslum in tota urbe silentium
est; b) o rodu a p. dnterire, exstingut,
perire.

vymstiti se, na kom, nad někým, čeho ul
cisci algm ob (propter) algd, poenas re
petěre n. petěre ab algo rei alcs n, 0d
algd; úplně se v. ultione se explěra.

vymudrovati, acute excogitare algd.
výmysl, tnventum; commentlum, res ficta n.

commenticia; ——lest fraus.
vymyslitelný, gui (guae, guod) excogitart,

Jingt potest.
vymysliti, vymýšleti, erďcogitare, invenire,

Jingěre, (s příhanou) comminisci, (lživě)
ementiri, mentiri, (lstně) machinari, com
poněre algd; lesť v. dolos nectěre; k zá
hubě něčí v. něco aď ales perniciem algd
cogitare.

vymyšlenosť, v. „výmysl.“
vymyšlený, Jfictus, commentictus; falsus; bo

hové v. dit ficli eť commenticit.
vymyti, elučre, ablučre algd.
vymýtiti, exciděre (stivam), exstirpare (agrum

stlvestrem).
vynadati komu, conviciis consectari algm, v.

komu čeho vocare, appellare algm (men
dacem lhářů, též increpans eum menda
cem Voco),
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vynadívati se — vyníti.

vynadivati se, satiari videndo (aspectu); ne
moci Se v. satiari non posse videndo, v
souvislosti řeči pouze non saliar? posse,
na čem €eliam algue eliam considerare
algd.

vynadiviti se, sačis mirart, nemohl jsem se
tomu dosti v. ollud admirari salis non
potut.

vynahraditi, v. „nahradili“
vynacházeti se, v. „míti se.“
vynachváliti (si), saťis laudare algm n. algd.
vynajíti, invenire, reperire, vymysliti)

excogitare algd; v. se a) — dostaviti se
adesse, venire, appárěre, (četně) freguen
les convenire, při hostině a p. celebrare
convivium ; před soudem se v. vaďimo
mum obire; b) — býti znveniri; e886;
vynašlo se mnoho vojínů našich, kteří....
reperti sunt complures nostri miličes, gut
(se konj.).

vynakládati, v. „vynaložiti.“
vynález, tuventum, commenfum; dobré, uži

tečné v. res bene et utiliter inventae.
vynaleznouti, v. „vynajíti.“
vynalezavosť, solleriia; ingentum ad inveni

endum acutum, invenlio.
vynalezavý, sollers, ingeniosus; aď excogilan

dum acutus.
vynálezce, inventor.
vynaložení, vynakládání, collccatio; usus;

přihodněji však opíše se slov. násl. (na
př. vynaložením všech sil guantum víri
bus contenděre potesť).

vynaložiti, vynakládati collocare m. locare,
poněre (studium, operam in re alga, tem
pus bene), conferre (operam, studium ad
algd faciendum; vim suam in algm), in
suměre, impenděre (pecuniam in re alga,
ad algd); consuměre (opéram in re alga,
pecuniam in agrorum emptiontbus); tri
bučre (multum temporis n. operae rei al
cui); všechny síly své v. omnes nervos
contenděre, summo studio anniti (ut algd
Jiat); život, hrdla v., v. „nasaditi“; vy
nakládá se na loďstvo sumpius jit im
classem ; 2) v. se: všeho n. všecken se
v. na něco tořum se deděre rei alcui;
čolum se conferre ad algd; v. „poddati
se“ ©

vynasnažení, opera, studium; labor; con
čentio; v. „snaha.“

vynasnažiti, 1) 7- vynaložiti, v. toto; 2) v.
se (nač) operam dare n. navare, studěre
(ut algd fiat, rei alcut), operam n. stu
dium poněre, collocare (in re alga), milt,
elaborare (pro algo n. re alga n. ad rem
alguam); též sedulo id ago, uť etc.; vel
mi se v. omnibus nervis contenděre (pro
re alga, ut alad fiat).

vynášeti, v. „vyuěsti.“
vynášivý, v. „vypínavý.“
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vyňatek, (z knihy) summa; epitome; — zlo
m>k /ragmentum; 035. v. „výtah.“

vyndati, v. „vyníti.“
vynechání, omissio, praétermi3sto.
vynechati, omáttěre,praelermittěre, praeterire

algd.
vyněsti, vynášeti, 1) 7m ven nésti, a) pův.

ejferre, exportare, egerčre algd; exponěre
(frumentum e navibus); Z přinášeti pro
ferre; b) tp. IZ ozaámiti: a) na jevo v.
aperire, patejacčre; tin vu!lgus proferre,
vulgare algd; tajemství v. enunciare, vul
gare arcana; B) na světlo v. něco in lu
cemproferre, aperire algd; y) v. (za) právo,
výpověď, nález, soud, rozsudex sen'en
tiam dicěre n. ferre, judicium facčre;
decerněre algd; roskaz v. edicčre algd,
proponěre edictum; ©) vynášsti, vyněsti
— užitek něsti /ructum ferre, fructuosum
n. guaestui n. guaestuosum esse; to mně
vynáší peníze pecuniam capio n. facio
ex 6a re; to mnoho vynáší permagna p2
cunia ex ea re conficitur; kraj tento ro
čně 50 talentů vynáší ew ea regione guo
tannis guinguaginla talentu redeuni; vi
nice mnoho vynášejí uberrimus est redi
tus vinearum; 2) — zhůru nésti sursum
portare algd; tollěre, attollěre, extollěre
algd: tadiž tp. v. koho n. něco (velikou
poctou) = vychvalovati laudibus (verbis)
efferre n. tollěre; praedicare, magnifice
laudare algm n. algd; do nebe-v. koho
laudes ales in astra tollěre, ad coelum
laudibus tollěre algm; 3) v. něco válkou
ferro disceptare, decerněre (controversiam);
4) v. se, tp. 7—vychvalovati se efferre se,
(důr.) znsolentius se efferre, jactare se; v.
se čím jactare algd, gloriari re alga; v.
též „vychvalovati se.“

vynešení, a) pův. opiš slovesem; b) — roz
kaz edictum, decretum.

vyniknouti, vynikati, a) pův. — vyraziti od
kud erumpěre, prorumpěre; effundi; tu
díž — utéci aufugěre, evaděre (periculo),
effugěre (periculum, e manibus); emergěre
(e malis), v. též „zniknouti čeho“ ; b) =
strměti eminěre, prominěre, nad vodu ext
agua exstare; 7—vyvstávati nasci (collis
nascitur); c) tp. — počínati kvésti efflo
resečre; v. nad jiné excellčre, eminěre (alga
re, prae ceteris n. inter omnes); superare
algm (alga re), praestare, anteceličre, an
teceděre alcui; vynikající egsellens, inst
gnis; egregius, eximius, praeclarus (re
alga).

vyniti, (vyjmouti), a) v. něco odkud eximěrs
algd algá re, tollěre algd de alga re; ex
cipěre, proměre algd; b) v. koho z čeho
— vyloučiti excipěre algm n. algd; da
algo proprie statučre; disceděre ab algo
n. a re alga (když vyýjimuvás guum a vo

30*



468

bis discessero); v. koho z počtu a p. ex
iměre algm de numero (proscriptorum);
vyjma jeho, tebe tllo, te excepto, praeter
te; Žádného nevyjímaje ad unum omnes,
omnee sine diserimine, sine ulla exceptio
ne; 2) v. se z čeho receděre, se remověre
a re alga.

vynořiti, efferře algd; v. Be emergěre.
výnos, a) v. „vynešení“ n. „nález“; b) =

co věc vynáší, užitek provenlus; v. země
fructus, obilí fruges, ovoce felus;
— zisk z řemesla a p. guaestus.

výnosnost,fertilitas; bonilas (agrorum); též
fruclus, guaestus,výnosný,fruciuosus| (praedium,| aratio),
guaestuosus (mercatura); to jest výnosné
permagna pecunia ex ea re conficitur.

vynutiti, vynucovati, něco na kom, od koho
(per vim) extorgučre alcui algd, exprt
měre algd (na př. numos, confessionem)
ab a'go; cogěre (algm facěre algd, sřídka
učfaciat algd).

vyobcovaněc, vyobcování, v. „vyhnanec, „vy
huání.“

vyobcovati, v. „vyloučiti.“
vyobrazení, a) ——vyobrazování deseriptio,

formatio; raději však opiš slovesem; b)
obraz smago, effigies.

——

vyobraziti, 4) pův. tmaginem ales expriměra, |
alad fingěre, effingěre, © malíři pingěre,
depingěre algd; v ženské postavě a oble
ku v. dn muliebrem formam habitumgue
formare; b) tp. depingěre, deseriběre, ver
bis expriměre ulgd.

vypáčiti, a) v. „vymknouti“; b) v. dveře a
p. effringěre též refringěre (portam, fores,
januam), násilím moliri (portam).

výpad, a) v. „výtok“; b) v. nepřátelský,
při oblehání eruptio, excursio; v. učiniti
eruptionem facěre n. erumpěre (e castris
a p.). "

vypadnouti, vypadati, 1) v. odkud, 2 čeho,
a) pův. excžděre a!ga re n. de, ex alga
re; (u prostřed v., na př. o slovu) znier
cíděre; « rukou v. exečděre alcui manu
n. de (ex) manibus, delabi alcui de ma
nibus; o vlasech zubech a p. excěděre,
decžděre, caděre, o vlasech těž dejlučre,
effiuěre, fiučre; přísloví: jakoby mu z oka
vypadl simillimus est ejus; b) tp. v.
z lásky, z milosti gratia exciděre, gra
tiam amitlěre; vypadl u knížete z lásky
favor, guo princeps eum amplectebatur,
elanguit; vypadlo mi to z mysli exežďit
mih? (animo meo), e memoria excessit tl
lud, oblivio ejus rei me cepit; oni brzo
vypadají z mysli eorum memoria cito di
labituri sc) IZ vyřítiti se erumpěre, se
ejicěre, uvl. o obležených éruptionem fa
cěré n. erumpěre (e castris, ex oppido);

vynořiti — vyplaviti.

v. na nepřítele egredi e portiš et hosti
signa inferre; 2) neutr. a) — býti, státi
se caděre, evenire (bene, prospere, male,
praeter opinionem a p.); exitum (felicem
n. prosperum; infelicem, tristem) haběre;
ne všechno dobře vypadne non omnia
secunda cadunt; v. „dopadnouti“ ; b) vy“
padati — spůsobu, pohled míti, obyčejně
subst. species (n. aspectus) 8 adj.n. geu.:
dobře v. pulchra specie esse, ohyzdně de
formem aspectum haběre; jak to vypadá
v městě guae est facies urbis, v obci
gouaeest forma retpublicae? teď to zcela
jinak vypadá magna rerum commutatio
facta est; vypadá to jako o svatbě? num
haec nupliis conveniunt? v. těž „vyhlí
žeti“; c) vypadá to na jedno nthil inter
est; d) vypadá termin džes venit.

vypáchnouti, exhalart.
vypáliti, vypalovati, a) — spáliti, v. toto;

b) — pálením vyčistiti igne purgare; c)
— pálením učiniti: znamení v. inurěre
aleui notam; d) — vystřeliti, v. toto,

výpar, halilus, anhelitus (terrae); vapor.
vynpařiti,-řovati, exhalara algd ; v. se exha

lari; in vapores abire.
vypásti, depascčěre (segetem).
vypátrání, exploratio; investigatio.
vypátrati, ewplorare, investigaré, indagare

algd; (chytře a tajně) speculari; == od
kryti invenire, deprehenděre algd.

vypinač, homo gloriosus, grandiloguus.
vypínačný, -avý, elatus; gloriosus, grandilo

guus; adv. glortose.
vypínati, v. „vypnouti.“
výpis, -ek, v. „výtah.“
vypískati koho, ewsibilare n. sibillia explo

děre algm.
vypisovatí, v. „vypsati.“
vypiti, exhaurire (poculum, vinum),
vypíti, v. „vypnouti.“
vypláchnouti, elučre algd.
vyplašiti, excitare algm,
výplata, a) v. peněz -— zaplacení solulio ;

numeratio; obyč. opíše se: přišlo k v.
pecunia soluta est; b) — výkup redem
plio; Z peníze výkupné pretium redem
přionis, v Bouvislosti obyč. pouze pre
Hum.

vyplatiti, a) v. komu co (peníze) numerare,
solvěre, exsolvěre, expenděre alcu: (pecu
niam), zač pro re alga; b) v. koho n.
co I— vykoupiti (pecunič) rediměre (capli
vos e servilute).

vyplavati, v. „vyplovati.“
vyplaviti, -ovati, (loď uvázlou) navem 8co

pulis n. arena haerentem detruděre; v. se
solvěre navem n. pouza solvěre (ex portu,
a terra); o lodi e portu exire; v. se (s
loďstvem) classe proficisci, o vůdci též
classem educčre,



vyplaziti — vypráskati.

vyplaziti, jazyk linguam exserčre, ejicěre, pro
jicčre; v. 8e prorepěre.

vyplemeniti, v. „vykořeniti.“
vypleniti, v. „vykořeniti.“
vyplísniti koho, inerepare algm (verbi8); gra

viter algm objurgare.
vypliti, ečscreare, exspučre algd.
vyplniti, a) pův. expléěre algď re alga; com

plěre (fossam); implére algd re alga; b)
tp. «) ——zadost učiniti explére (oficium,
spem), implěre (partes ojfftcii, promiasa);
prosbu něčí v. alcui (algď) pečenti salis
facěre, non deesse; vůli, přání něčí v.
voluntati alca oblemperare, morem gerěre
alcut; rozkaz něčí v. exsegut mandala
ales; též parěre alcui; své slovo, svůj
slib v., v. „splniti“; A8)——stráviti con
suměre (na př. hodiny vedlejší čtením ho
ras subsecivas legendo consuměre); 2) v.
se, O proroctví a p. evenirě, evenlum n.
exilum haběre.

vyplouti, vyplovati, vyplynounti, vyplývati, a)
— vytěci efffučre, projfiučre (ex algo loco);
tadíž tp. vyplývati z čeho (= povstati)
proftučre, manare, obyč. však ortri, ex
ststěre, též gigni, proficisa ex alga re;
effici re alga; někdy gen. subst.: chyby,
které vyplývají z nerozumu errores pra
vitatis; zvl. impers.: z toho vyplývá,
že.... inde segutturut.... (zřídkaakk.
s inf), z toho vyplývá dle jeho náhledu,
že.... ex hac re effici pulat ul... .;
též kratčeji, na př. z toho, že jsi bohat,
nevyplývá že jsi šťasten non, si dives es,
ideirco beatus es; b) — plováním se vy
nésti enare n. enatare; zvl, o lodi ——vy
plaviti se, v. toto.

vyplývati, v. předch.
vypnouti, vypínati, a) — vytáhnouti exten

děre, tenděre, distenděre algd; b) v. něco
spiatého discingěre (tunicam), disjungěre
(eguos); v. něco připnutého solvěre n. re
solvěre algd; 2) v. se, a) pův. o koni
erigěre pedes priores; b) tp. se jactare,
insolenler gloriari (čím re alga, též jac
tare algd); superbire, efferri; v. se nad
jiné se praeponěre altis, alios prae se
conlemněre; vypínající se elalus; 1inso
lens,

vypočísti, -ítati, a) — spočísti computare, ad
calculus revocare algd; rationem rei alcs
subducčre, inire; na prstech v. digitis n.
per digitos numerare; b) — počítaje na
jíti compulando algd invenire.

vypodobiti, -bniti, v. „vyobraziti.“
vypomoci, -máhati, v. „pomoci.“
vypořádati, na př. účet raťftonem consoli

dare; v. Koho satisfacčre alcui (na př.
ereditoribus).

výpot, v. „pot.“
vypotiti, exrsudara (sanguinem). |
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vypouštěti, v. „vypustiti.“
výpověď, a) ——výrok dictum; rerba, voz;

výpovědi Sokrata guav a Socrate dicta
feruntur; dle tvé v. če auctore; výpovědi
něčí nedůvěřovati verbis alcs fidem non
haběre; někdy se opíše: dle v. lidí ut
vulgo traditur; jindy se zvl. nepřekládá:
ona v. se mi líbila ollud mih? placutt;
ona v. Platona čllud Píatoms; zvl. a) —
odpověď responsum; v. orakulu oraculum,
sors; v. proroka ejffatum; B) v. soudce
sententia, judicium, v. soudce smírčího
arbitrium; — rozsudek decreftum; podro
biti se v. decreto stare; v. učiniti, vyné
sti sententiam dicěre; responděre; (pí
semně) reseriběre alcui; b) sprostění
koho závazku nějakého renuncialio; dáti
v. (služebníku a p.) renunciare alcut;
c) v. z města, ze země aguae eť iynis in
terdichio; proscriplioj d) v. války inďictio
belli.

vypověděti, vypovídati, a) ——vyjádřiti verbis
expriměre, dicěre algd; není mně možná
v. verbie exsegui non possum; zvl. —
nález vynésti sententiam dicčre (ústně),
ferre (tabulkou blasovací); něco za právo
v. decerněre; b) v. komu co (= ohlásiti
konec závazku nějakého) renunciare al
cui algd (na př. přátelství amicitiam, 80
cietatem, nájem hospilium); jistinu komu
v. pecuntam repetěre ab algo; podobně:
válku v. komu bdellum úalcui denunciare,
indicěre; ce)v. koho (z města, ze země)
in exsilium ejicěre (pellěre) algm, exsilio
ajficěre algm, agua et igni tnterdicěre al
cui, proseriběre algm, in. proscriptorum
numero referre algm; (aa určité místo)
relegare lam.

vypovězenec, v. „vybnanec.“
vypovězení, aguae el ignis interdicio; pro

scrtplio.
vypracování, a) abstr. co čin confecthio; b)

kookr. — vypracovaný spis lbellus; com
mentatio, opusculum; dísputatio.

vypracováti, a) ——vyhotoviti conjicěre, per
ficěre algd; zwvl.písemně seriběre, conjfi
cěre (librum, orationem, poema); výpra
covaný elaboratus (versus), Ťeč vypraco
vaná oratio accurata, acourate scripta;
b) v. sobě něco elaborare n. labore pa
rare sibi alad.

———
—m

(vypráhlosť, ariditas.
vypráhlý, aridus.
vypráhnouti, ewarescčre; (sluncem) torrert,

uri.
výprask, verbera pl.; v. dostati verberart,

vapulare; těž plagis effici; notný v. do
stati male mulcari; v. dáti, v. násl.

vypráskati komu (bičem) verberare, verbert
bus caeděre, (holí) muleare, (kyjem) fu
ste percutěre algm, notně v. komu male
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mulcare algm; v. koho odkud verberibus
exigěre algm.

vyprášiti, pulverem exculěre (e veste).
vyprati, a) v. „pvypraskati“; b) ——praním

vyčistiti ablučre algd; elučre (maculas).
výprava, a) — vyslání mmtssi0,legatio, alle

gatio (v. sloveso); v. vojenská expeďitio;
v. za příčinou picování a zásobování pa
bulatio et frumentatio; v. kupecká přes
moře navigalio; b) v.dcery ——věno dos;
c) — okrasa ornamentum; v. ženská mun
dus muliebris.

vypraviti, vypravovati, vyprávěti, a) — líčiti
slovy narrare alcui algd; — poučiti do
cěre algm algd, exponěre alcui algd, —
zvěstovati referre algd, renunciare alcui
algd, o dějepisci: traděre n. memoriae
proděre algd; všechno po pořádku v.
omnia ordine edocére, narrare, jest těžko,
vše v. difficile est omnia persegui; ob
šírně v. plůmbus verbis exponěre algd;
vypravuje se, že.... dicitur, fertur, nar
ratur (8 nom. a inf.), rumor n. fama est
(s akk. a inf.); věc ta se dvojako vy
pravuje ďdupplex est hujus rei memoria;
b) — zapraviti (dluhy a p.), v. toto; ©)
v. koho n. něco někam mittěre algm ad
algm, (o větším počtu) dimiltěre alguos,
(co vyslance) legare, (co posla) allegare
algm; těž legalum mitlěre; v. psaní lite
ras dare ad algm, conficěre literas; voj
sko v. erercitum compararé, instruěre,
armare, lodi naves armare, instručre, or
nare; d) v. dceru filtae dotem dare, con
ficčre; e) v. pohřeb komu funus alcut
facčre, aleut n. ales funeri Justa facěre,
solvěre, slavný Justa magnifice facěre;
amplo n. magnifico funere alom ejfferre,
královský prope regio funere 'algm efer
re, regio more alcut justa facčre, jedno
ducbý algm sine ulla pompa funeris ef
ferre; podobně: věci své v, — říditi, v
toto; 2) v. se, a) odkud se v. zz vydo
byti se emergěre, evaděre; =—vysvoboditi
se solvi, liberart (re alga); b) v. se kam,
odkud proficisci, egredi, exire ab m. ex
loco algo, těž abire, ingredi iter, se in
viam dare; zvl. s vojskem castra n. signa
mověre; do pole se v. ad bellum profi
cisc?, malites in expedilionem eduečre.

vypravování,narratio; — povídka narratio;
fabula.

vypravovatel, narrator; auclor.
vyprázdniti, vacuum facěre, exinanire, exone

rare algd; v. eklenici haurire, exhaurire
poculum.

vyprositi, něco na kom precibus impetrare
algd ab algo; vyprošovati precibus pe
lěre n. expelčre algd ab algo; rogare
algm algd.

vyprostiti, koho, v. „vysvoboditi,“

vyprášiti — vypustiti.

vyprovoditi, vyprovázeti, koho comitari algm,
comilem esse alcui, comitem se adjungěre
alcui, (čestně) prosegui, deducčre algm,
(pro ochranu) praesidio esse alcui, B 0
chranou družinou cum praesidio deducěre
algm.

vypršeti, tp. ve rčení: a) když viděl, že mu
vypršela poslední hodina guum adventare
mortem videret; vypršela mu (poslední)
hodina aďvenit abeundi tempus e vila, —
zemřel mortuus est; v. „umříti“ ; b) lhůta
vypršela dies conslituta adest.

vyprýštiti, -ovati, spargěre, ejaculari algd;
v. se proffučre, scalurire (o pramenu a p.),
manare.

vypřáhnouti, disjungěre (eguos), jugo exučěre
(umenta).

vypsání, — popsání descriptio, — vypra
vování narralio, enarratio; v. pouti n.
cesty deseriptio: útineris ales; v. světa,
země terrarum deseriptio; geographta;
v. života enarratlio vilae n. pouze vita.

vypsati, vypisovati, a) v. něco z čeho 2 0
psati exscriběre, transseriběre, transferre,
alad ex libro algo; b) —Zvylíčii deseri
běre, scriběre, perscriběre algd; exponěre,
enarrare (res gestlas); nelze n. není mi
možné to v. verbis exsegui non pos
sum; C) v. sněm concilium literis' indi
cěre.

vyptati, vyptávati se, koho rogare, inčerro
gare, percontari algm, nač, po čem sci
scitari ab algo algd, percontart algm de
re alga n. ab algo algá; rogare, in
terrogare algm (sententiam, de re alga),
ouaerčre algd ex algo; v. se po kom
ouaerčre algm.

vypučeti, germinare, progerminare.
vypuditi, -zovati, vůbec submověre algm;

loco suo mověre n. pellěre algm, zvl. ex
pellěre, ejicčre (algm ex urbe), pellěre
(a!gm domo); z domu v., též vupellěre,
abigěre, ejicěre algm.

vypůjčiti, -ovati, (se, 8i), měco muluari,
mutuum suměre algd (na př. pecuntam)
ab algo.

vypuklina, converilus.
vypuklý, convexus, vůbcc editus; v. řezba

opus caelatum.
vypuknouti, erumpěre, prorumpěre; zvl. o

válce, ohni, nemoci a p. ortri; o válce,
odboji a p. exardescére; vypukl oheň n
cendium -ortum est n. exsitit; vypukla ne
moc morbus ingruit, siloá vis morbi eru
pit; vypukla válka bellum exwarsit, exor
tum n. coorlum, orlum est,

vypustiti, vypouštěti, a) pův. emittěre algm,
z vězení e custodia měltěre, vinculis sol
věre algm; b) tp. a) ducha v., duši v.
animam eděre, effliare, deponěre, relin
gučre, vypouštěti, též animam agěre; £)



vypuzení — výřečný.

slovo z úst v. vocem prologu, ejfferre;
Jacěre, dicěre algd; x) vypouštěti ze sebe
něco (na př. pupeny a p.) agěre (gem
mas); stromy vypouštějí ze sebe pupeny
gemmae proventunt; dJ) v. něco Z- vyne
chati omitlěre algd; e) v. něco z mysli
cogitationem de re alga abjicěre, z pa
měti memoriam rei ales abjicěre.

vypuzení, v. „vyhnání.“
výr, bubo,
vyráběti něco, v. „vyrobiti.“
výraz, a) IZ označení čeho sigmificato;

enunciaho; bez v. (o hlasu řeči) lan
guens, languidus; frigidus; v obličeji jeho
jest mnoho v. ex ejus vultu magna vis
atgue vigor elucet; b) ——slovo Vox, ver
bum; vocabulum; vědecký, umělecký v
artis vocabulum; mluviii ve v. sře,mých,
určitých plane, diserte logut, v pěknýc:
eleganter dicěre; ©) 7— řeč, přednáška
oratio, genus dicendi; dictto ; v. suchopár
ný orationis siccilas,

vyraziti, vyrážeti, 1) trans., v, něco, a) pův.
a) v. něco od někud ewoutěre (alcut ocu
lum), eliděre (alcui dentes); effringěre n.
f1angěre (fores), perfringěre (fenestram);
v. komu co z rukou algd de manibus
ales exculčre; podobně: v. sobě (ruku,
nohu a p.) luzgare (membrum); P) v. něco
na čem expriměre algd in alga re nm.
alga re; impriměre algd inalga re; ima
ginem ales expriměre in re alga; b) tp.
a) dobře slora vyrážeti suts guasgue li
leras sonis enunciare; vyrazití písmem,
slovo a p. * cum accenlu ejfferre, enun
ciare algd; B) v. koho 7—obveseliti 0b
lectare, delectare algm alga re, též ser
monibus teněre algm; vw. koho ze zá
rmutku animum alcs a sollicitudine (n. a
cura a p.) abdďducěre;2) ittrans. a) —
vyskočiti (mocně) prorumpěre, erumpěre,
procurrěre, provolare, z táboru a p., V.
„vypadnouti“; v. proti komu, na koho,
v koho (nepřátelsky) in algm tmpetum
Jfacčre, irručre in algm; podobně: plamen
vyráží vzhůru Jflamma sublíme fertur; b)
vyrážeti ——pučeti, strom vyráží geémmae
proveniuní; 3) v. se, a) vyraziti se od
ked, kam, v. 2) a); podobně: pot se mu
vyráží sudare coepit; b) vyrážeti se de
lectari (re alga); v. se s kým sermones
conferre (collogui, confabulari) cum algo;
oni se vyrážejí o věcech politických s«r
mones habenlur de re publica.

výrazný, gravis (0 řeči); v. oči oculi arguli:
adv. gravičer; argute.

vyražení, delectatio, oblectatio; (co příjemný
cit) voluplas; pro v. delectationis n. a
nimi též voluptačis causa; cesta pro v.
ter (n, excursto) animi causa susceplum
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(suscepta); to mi činí veliké v. mirifice
delector illa re; v. též „zábava.“

vyrážeti, v. „vyraziti.“
vyrčení, vyřčeni dictum, též verba ales;

zvl. v. svědků čestimonium; TZ nález sen
tentia, judicium ; 7—rozkaz decretum.

výrobek, opus (manu n. arte factum); často
se opíše: to jest v. Cajův Aoc a Cajo
confectum (factum) est.

vyrobiti, conficěre,facěre, fabricari algd.
výroční, anniversarius; v. slavnost aacra

n. solemnia anniversaria; v. trh. merca
Čus,

výrok, v. „výpověď“
vyroniti slze, ejffunděre, profunděre lacri

mas.
výrostek, na bylině germen; — mladík ado

lescentulus.
vyrosti, vyrůsti adďolescěre; crescčre; — do

růsti ad juslam magnitudinem perventre;
vyrostlý adultus; vyrostl z dětinství ex
ephebis excesstit.

Po »
vyrovnání, aeguatio; exaeguatio; 7—smifení

se, v. toto,
vyrovnati, a) pův. 7—rovně učiniti aeguare,

exaeguare (locum, aream); b) tp. v. spor
mezi kým componěre, diriměre litem; 2)
v. se komu aeguare algm, parem esse al
cu? (v čem re alga), v udatnosti aeguare
virtutem ales; v. se s kým deciděre n.
transigére cum algo, s věřitelem saťisfa
cěrecreditori; pariter facčre, rationem pa
rem facčre.

vyrozumění, intelligeniia; obyč. však slove
sem: snadný k v. facilia vntellectu; pro
lepší tobo v. guo res facilior sit ad in
telligendum. iba

vyrozuměti, čemu zntelligěre, mente compre
henděre, perspicěre algd; vyrozumívá sa
a p., V. „rozuměti.“

vyrvati, vyrývati, komu co vellěre, evellěre
alcui (capillos), eripěre alout algd nm.
algm, algd ex manibus ales; v. koho ko
mu (z objetí) avellěre algm €ecomplexu
alcs; avellěre, divellěre algm ab algo;
v. se komu eripěre ae ex convplexu ales.

vyryti, a) v. zem eručra terram ; v. dru ex
otděre cespitem; = vyrystím odkryti eru
čre, fodiendo aperire algd; h) v. něco
na čem (dlátem) exsculpěre, caélare, in
etděre, též inscriběre algd in re alga (in
aes); tp. něco jest na srdci mém vyryto
infirum haeret algd. animo.

výřečnosť, a) ——vyslovování slov appalla
tio; prolatio; příjemná v. suavis appella
tio literarum; suavitas vocis n. Vocis ac
oris; dobrá v. emendata loculio; vocis 30
nus rectus; os explanalum n. planum;
tvrdou v. míti aspere logui; b) v. „vý
mluvnost.“

výřečný, a) gut plane loguilur n. voce swavi
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est; těž gui suatviter logutur ; b) v. „pvý
miluvný.“

výřez, tncisto.
vyřezati, v. „vyříznouti.“
vyřici, v. „vyřknouti.“
vyříditi, vyřizovati, a) vykonati perficčre,

efficěre, facčre (multum, mihil); ad ex
itum perďucčěre algd; — poříditi mpe
trare algd ab algo (na př. prosbami pre
cibus); aniž by byl co vyřídil, odešel re
infecta discessit; v. svoji záležitost expe
dire, transigěre negotium; v. rozkaz něčí
(— vykonati) ersegu? impertum, manda
tum, conficčěren. efficére mandatum; fa
cěre guod guis imperavit; b) v. komu co
— oznámiti dicčěre alcui algd; zvl. v.
komu pozdravení od koho saluřem alcui
dicěre n. nunctare verbis alcs n, ab algo;
salutare algm alcs verbis; poselství v.
mandata exponěre.

vyřinouti se, o vodě emticare, effundi, scatu
rire, bullire; ost. v. násl.

vyřititi se, erumpěre, prorumpěre; proruěre;
na koho impetum facčre tm algm; z tá
boru se v. ejicěre se ex caslris; též erum
pěre, eruptionem facčre.

vyřízení, ——vykonání confeciio, exseculio;
ost. opiš slovesem.

vyřiznouti, vyřezati, a) v. něco ——řezáním
vyníti exsecare algd; b) vyřezati, vyře
závati v čem, na čem, z čeho sculpěre,
exsculpěre algd (ex ligno), inciděre (leges
in aes).

vyřknouti, vyříci, a) — vysloviti, v. toto;
b) == vypověditi, říci verbis expriměre,
dicěre, elogui algd; v. nález senlentiam
dicěre.

vyřknutí, v. „výpověď.“
výšada, v. na něco us praecipuum; beneji

ctum n. donum singulare; * privilegium ;
v. dáti beneficium n. jus extraordinarium
(stugulare) tribučre aleu?.

vysaditi, vysázeti, a) ——vyložiti od někud
exponěre (mililes e navibus, in terram,
in litore); zvl. a) — vyhoditi: v. koho
s koně, ze sedla eguo dejicěre algm; B)
— vytisknouti koho od někud pellěre
(algm possesstone); 2 trůnu koho v. ex
pellěre n. spoliare algm regno, « úřadu
abrogare alcui magistratum; x) v. dvěře
a p. emověre posles cardine, násilně, v.
„vypáčiti“; b) — určili assignare alcui
algd; v. ceny proponěre praemia; ©)v.
něco čím insiručre algd re alga; (pro
okrasu) ďistingučre, ornare (algď auro
gemmisgue); zahradu stromy v. hortum

„arboribus conserčre; d) -— vyzdvihnouti
tollěre, levare algm (in currum); tp. v.
koho na úřad čollěre n. evehěre algm ad.
magistratum; e) vysázeti komu penize
numerare, dinumerare alcui pecuntam; tp.

výřez — vyskoumati.

v. komu rány plagas infligěra alcut; 2) v.
se čemu sudtire, aďdire (periculum), offerre
se (periculo, morlti).

výsadný, -ní, * privilegiarius; — od povin
nosti nějaké osvobozený tmmunis; v. list,
V. právo, v. „výsada.“

vysáhnouti, vyrahovati, v. „dosáhnouti.“
vysáknouti, stccart; arescčére, exarescčre.
vysázeti, v. „vysaditi.“
vyseděti, a) ——sedě vytrvati seděre, hae

rěre, habitare (in loco algo); b) v. vejce,
mladá excluděre ova, pullos; přísl.: sova
nevysedí sokola e asguilla non mascifur
rosa.

vysednouti, a) -— sednouti na vyšší místo
considěre loco superiore; b) — vyjíti: v.
z lodí, na břeh in terram exire, egredi
n. escenděre ex u. de navi, z vozu de
scenděre e curru; c) sídlo opustiti: v. ze
statku possesstone ceděre, deceděre.

vysekati, vyseknouti, a) -— vytíti exrsecare
algd; v. stromy arbores collucare;'|<8 v.
silvam exciděre; b) — sekáním učiniti
exciděre (obeliscum, columnas); ©) tp. v.
koho (s davu nepřátel) algm in meďia
versantem hostium acie eripěre; v. komu
virgis caeděre n. conciděre algm; 2) v. se
(z nepřátel) eripěre se ex manibus ho
stiumi tp. v. se z čeho se expedire, ex
solvěre alga re; z dluhů se v. emergěre
ex aere alieno.

výsevek, semen. 
vyschnouti, vysychati, v. „vysáknouti.“
vyšileni, a) co čin čnfirmatio, debilitatio; b)

co stav onfirmitas, debilitas; v. těla vires
corporis ajffectae.

vysileti, tnfirmare, debilitare alom n. algd;vires| attenuare,minučre;nepřítelev.
frangěre hostes, obec opes civitatis com
minučre n. frangěre, atterčre, ajligěre; la
befaciare rempublicam; vysílený, přelož
part. sloves položených, n. (důr.) enectus,
enervalus, confectus ; exhaustus.

výskání eďsu!talo.
výskati, ewsultare laetitia; přísl.: nevýskej,

ještěs nepřoskočil nonďdumomnium dierum
sol oceidit.

vyskočiti, vyskákati, vyskakovati, a) v. od
kud exsilire, prosilire (de u. ex re alga);
= vyřititi se prorumpěre, erumpěre, ze
zálohy ex insidis exstilire; tadíž tp. vy
skočila mu z úst tato slova čnconsultius
eveclus projecit; z ruky v. egcžděre, elabi;
b) ——zhůru skočiti, skákati exsilire; o
vodě prosilire, proflučre; radostí vyska
kovati ewsullare, též exsilire (gaudio n.
prae gaudio); v. na něco asstltre, insilire
in algd (na př. in eguum).

vyskoumati, explorare, investigare, indagare
algd; indagare et pervestigare algd; ex
guirčěre (causas rei).



výskum — vysoký.

výskum,studiapl.
vyskytnouti, vyskytovati Be, apparěre, ext

stěre, (náble) erumpěre; occurrčre; o pří
ležitosti a p. ojfferri, dari, v. „naskytati
se“ ; nemoc se vyskytuje morbus tngrutt.

vyslanec, legatus, co mluvčí orator; = po
sel nuncius; vyslance vyslati legatos mal
lěre, též pouze mittěre s násled. guz (8
konj.).

vyslanectví, a) co hodnost legatio; munus
' legali; b) ——vyslanci Zegalio m. legali;
v čele v. býti legationis principem esse,

vyslání, missio.
vyslati, měttěre (dlgm ad algm Aap.), di

mittěre (alguos); v. jízdu (na koho) tm
mtlěre egutlatum; zvl. v. koho co vy
slance v záležitostech státních legare, v
privátních allegare algm; těž legalum
miltěre,

výsledek, exitus, eventus ; dobrý V. succes
8us; eventus secundus, míti prospěre suc
ceděre, na dobrém v. věci nepochybovati
non diffiděre rem confici posse, non dů
bitare guin res prosperum eventum Rabi
tura sit; dle n. z v. ex eventu; bez v.,
co adj. trrilus, vanus, co adv. frustra,
neguicguam: nahližel, že se bez v. na
máhá intellexit frustra a se operam dart;
bez v. něco činiti operam perděre, bez
v. býti črrilum esse, ad trrilum caděre;
vyjednávání nemělo v. nihil eo colloguto
ejřectum est; měl jsem starost o v. vere
bar guorsum id časurum esset mw.guor
sum haec evaderent; všechno mělo jiný
v. omnia aliter evenerunt; ost. v. „násle
dek,“

výslech, tnlerrogalio; guaestio; bez v. in
dictá causa (na př. interficěre algm).

vyslechnouti, vyslýchati, vyslyšeti, a) zcela
slyšeti auďire algm n. algd; aures dare
alcui; b) v. svědky, obžalovaného čnter
rogare algm, guaerčre n. guaestionem ha
běre ex algo; b) vyslyšeti koho auďtre
algm n. preces ales; petenti aleui satisfa
cěre n. non deesse.

vyslídění, investigatio.
vyslíditi, nvestigare, indagare, odorari algm

n. algd.
vysloužilec, miles stipendiis confectis; —

starý vojín miles veteranus; v pl. též
pouze veterani.

vysloužiti, a) v. (si) něco merére algd; b) —
službu skončiti, zvl. o vojinech emeriri;
stipendia conficěre.vyslovení,-ováni,appellatio© (literarum),
dlouhé v. productio, krátké correptio, ši
roké verborum lalitudo, ostatně v. „vý
řečnost.“

vysloviti, -ovati, a) v. slova a p. appellare,
enunciare, expriměre, elogui, ejfferre (lite
ras, verba); dlouze v. prodďucěre, krátce
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v. corripěre (syllabám), široce valde dila
tare, písmena nepřirozeně v. lťeras puti
dius expriměre; tvrdě v. asperé logut;
b) — dostatečně vypovědíti verbis expri
měre, dicěre algd; v. „vyjádřiti“ ; 2) v.
se — prohlásiti se, praviti dicčre, ost. v.
tato slova.

výslovnosť, v. „vyslovení,“
výslovný, expressus; ——jasný apertus, cla

rus; = určitý certus, definilus; adv. a
perte, plane; 7— jmenovitě noměnalim;
jest tam zcela v. psáno dissertisstme pla
nissimegue in eo (deoreto) scriplum est;
v. naříditi nomtnalim praecipěre; pře
mnohé zákony zcela v. zapovídají pluri
mae leges vetant planissime (n. dtsertis
stme).

výsluha, guaestus, lucrum.
výsluní, locus apricus; též sol; na v. býti

apricari; na v. vystaviti 2% sole poněre
algd.

výslužně, beneficium annuum; v. dáti komu
beneficium annuum tribučre alcut.

vyslýchati, v. „vyslechnouti.“
vyslyšeti, v. „vyslechnouti.“
vysmahlosť, — suchosť siocitas, ariditas; —

hubenosf macies.
vysmáhlý, — suchý siccus, aridus (V. „su

chý“); — hubený macer; — od slunce
ohořelý coloratus (vultus); v. býti aďustio
ris coloris n. adusliore colore esse,

vysmahbnouti, v. „vyschnouti.“
vysmáti se, komu, vysmívati se, komu riděre,

deriděre, irriděre, risut haběre algm.
výsměch, v. „posměch.“
vysmeknouti, v. „vytrhnouti“; v. se z ruky

mu elabi, excžděre e manibus.
vysměvač, trrisor, derisor.
vysměvačný,irridens; mordax.
vysmívati, v. „vysmáti.“
vysmrknouti se, emungěre nares.
vysočina, — výše altiludo; — výšina země

regio montana.
vysoko, v. „vysoký.“
vysokomyslnosť,fastus, tnsolentia, superbia.
vysokomyslný, insolens, superbus; — nadutý

inflačus, tumidus; v. býti magnam arro
gantiam n, magnos sibt spiritus suměre; adv.
insolenter, superbe.

vysokosť, v. „výsosť.“
vysoký, 1) pův., vůbec altus; — strmý ar

duus, Z vynikající, vzvýšený ercelsua;
celsus; sublimis (vznášející 8e); o místno
stech 7— vysoko ležící eďitus; 7— vy
táblý procerus; vyšší též superior (7
výše ležící), velmi v. allisstmus, prďeal
tus, summus atd.; v. vrch mons altus,
excelsus, arduus; člověk v., n. postavy v.
homo magní corporis, procerus; v. voda
aguae magnae; 2) ip. A) V. 60n sonus acu
tus; v. hlas vox clara, magna; b) v,
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stáří aelas provecta n. senectus; zemřel u
v. stáří sener mortuus est; ©) v. cena
pretium magnum; za V. cenu magni n.
magno (eměre, venděre); v. daň tributum
grave; d) — důležitější: v. školy * uni
versitas, * academia; výšší umění studia
altiora et artes; v. mínění o sobě míti
sibi placére n. multum tribučre, o někom
magnam de algo spem n. exspeclationem
haběre, praeclare de algo sperare; sem
sluší: v. rod genus tllustre, v. postavení
n. stav locus splendidus n. amplus; lidé
vyššího stavu principes, homines amplis
simi; nejvyšší úřad summus magistratus;
nejvyšší důstojenství n. hodnosti amplis
sími honores; v. čest magnus honor;
nejvyšší kněz pontifex (mawrimus); zvl.
na nejvyšší magrime; až na nejvyšší při
šlo ad summa (extrema) venlum est; adv.
A) vysoko, 1) pův. alle; (v. ve vzduchu)
sublime, excelse; v. ležeti (o krajinách)
in loco edito (loco supertore) situm esse;
až tak v. ir eam allitudinem; tři stopy
v. čree pedes altus mn.trium pedum alli
tudine; 2) tp. 4) v. položiti, ceniti magni
facčre n. aestimare algm; v. přijíti mag
nos honores consegui; v. hleděti majora
concupiscěre, majores res appelěre; tak v.
eo (fortuna eum provexit štěstí jej po
zdvihlo); b) z vysoka hleděti superbtre,
pa koho despicěre algm; z v. mluviti
superbe logui; ©) výše, vo spisech supra
(výše dotčený guem u. de guo supra
comnmemoravi); B) vysoce, 1) pův. alle;
v. rostlý procerus; 2) tp. a) v. postavený
(muž) in republhca praestans n. princeps;
magno hvnore praedilus; b) u adj. ma
zime, obyč. však superl. adj, n. předslov
cem per: V. učený doclissimus, v. uro
zený summo loco nalus; nobilisstmus; v.
vážený honoratisstmus; v. obdařený or
natissimus (čím re alga); v. vážný gra
visstmus; ©) v. sobě vážiti magni facčre
algm; suspicěre algm; v. o sobě smýšleti
multum stbi tribučre; v. sobě počínati sé
jactare; d) zvl. komp: výše, ve rčení:
a) nad to výše praeterea; ad hoc; B) při
vytknutí čísel: rok i výše plus annum
(vivěre cum algo), annum et eo diutius
(esse in Gallia); sedm stop i výša sep
tem pedes altus aut major; jest tomu 20
let i výše amplius sunt viginti anni; od
dvaceti let stáří výše počítajíc inde ab
anno vicesimo; e) superl. nejvýše, na nej
výš maxime; summum; guum (ubi) plu

„rimum.
výsosť, a) výše, výška, v. toto; b) tp. v.

ducka, mysli egcelsilas n. elatio animi,magnitudo© animi;v.stavuamplitudo,
splendor, dignilas.

vyspati, a) v. něco edormire (crapulam);

výsosť — vystěhovati. v
b) v. se somno satiari; edormtre; V. 88
z čeho edormire algd.

vyspěti, ad maturitatem venire, maturescěre.
vysrknouti, sorběre, exsorběra algd.
vyssáti, exsugěre (sanguinem); tp. v. zemi

(berněmi a p.) eghaurire, vexare, expi
lare (provinciam), vexare et perděre (re
gionem); v, koho nudare, spoliare algm.

vystačiti, a) — dosti míti salis (n. tantum
guantum sujficit) haběre; on vystačí se
svými důchody redilus sumplibus ejus
suppetunt, se svým jměním copiae ejus
guotidtanis sumptibus suppetunt; sotva že
tak vystačí víz habeť unde commode vi
val; b) — dosti býti salis esse, sujfficčre,
suppeditare (ad algd); suppelěre ret
alcui.

vystáti, a) ——vytrpěti defungi, perfungi
(čaboribus, morbis); perferre algd; po
dobně : nemohu jej v. eum sustiněre n.
ferré non possum; odio mihi est; b) v.
dluh dissolvěre aes alienum.

vystavění, aeďdijicalio, exstructio; obyčejně
slovesem: před v. Říma ante urbem con
dilam,

vystaviti, -ěti, vystavovati, a) ven postaviti
exponěre, proponěre algd; na slunce v.
in sole poněre algd; zvl. a) na prodej v.
proponěre (merces venales); P) vojsko na
břeh v., v. „vysaditi“ ; y) v. dítě expo
něre infantem; G) v. koho na ránu, na
ulý ráz objicěre, offerre, exponěre algm
périculo, telis a p.; tudiž: vystaven op
positus (periculo), objectus (ad omnes ca
sus), obnoxius (rei alcui); e) na odiv ně
co v.; v. „odiv“; b) v. koho zač, v. „u
činiti čím“; c) — kárati reprehenděre,
vituperare, notare algd; d) v. dům a p.
aedificare, exstručre (domum), (— rychle
v., na př. věž) excitare (turrim); v. mě
sto condďěreurbem; v. loď exstručre na
vem, lodě classem instručre, parare; hrob
komu v. monumentum exwsiručre n. facčre
aloui; 2) v. se, a) v. se zač: za krále
Be V. occupare regnum, za samovládce ty
rannidem occupare, za prostředníka ar
bitrum se ojfferre; b) v. se čemu subire
n. obtre (periculum), offerre se (periculo) ;
se opponěre (ad omne periculum).

výstavnosť, vůbec structura; structurae ge
nus; zvl. krásná v. pulcher aedďificiorum
modus.

výstavný, v. dům domus magnifica, v. město
oppidum magnifice aedificatum; adv. ma
gnifice.

vystěhovalec, gu? € patria emigrat; též co
lonus.

vystěhování (se), migratio.
vystěhovati koho, transferre algm in aliam

sedem n. alio; v. se migrare, demigrare,
emigrare (e domo, ex urbe, ex loco algo



vystihnouti —

in locum algm); (z nespokojenosti) sece
děre.

vystihnouti, (rozumem) mente n. cogitatione
algd comprehenděre, animo n. mente algd
complecti n. capěre; percipěre, persptcčre
alad; assegut algd.

vystižitelný, (rozumem), guoď animo compre
henděre n. mente complecti possis.

vystoupeni, escensio; ost. opiš slov. násl.
vystoupiti, vystupovati, 1) ——vyjíti eďXire,

z lodě egredi n. escenděre ex n. de navi,
na břeh in terrůám ewire n. egredi, téžpouzeegredi;| escenstonemfacčre;v.
Z vozu descenděre e curru, z domu egre
di n. pedem efferre domo; tudíž tp. a)
— opustiti něco: v. ze služby, z úřadu
se abdicare magistratu; abddicare magi
stratum ; v. ze školy divertěre a schola et
magistris; v. ze společnosti nějaké * so
ctetatem relingučre; z pořádku, z mezí,
z míry egredi, exceděre fines, modum;
v. „vykročiti, vyšinouti se“ ; b) o řece a
p. super ripas effundi; superfundi, extra
ripas dejlučre; c) o jiných věcech neži
vých — vyčnívati prominěre, eminěre, ex
stare; 2) vystoupiti (zhůru), a) o 080
bách, «) intr. vůbec exsielčre, surgěre;
veřejně v. prodire (in meďium), (vášnivě
a hlučně) eworiri, cooriri; na jevišti v.
in scenam prodire, co řečník v. dicěre
pro algo, conira algd, orationem haběre
in algm, co učitel magistri n. praecepto
ri8 parles suscipěre; (P) trans. v. nač a
scenděre, escenděre (in rostra, in coelum,
in murum), evaděre (in murum); b) o
věcech attollěre n. efferre se, surgěre, ex
surgěre; zvl. o tělesech nebeských — vy
cházeti oriri, exoriri; zrovna bylo slunce
z moře vystoupilo commodum sob supe
rabat ex mari.

výstraha, a) napomenutí monitio, ad
monitio; na v. něčí monitu ales; v. dáti
komu moněre, admoněre algm; přijmouti
v. obtemperare alcui monenti, audire algm
monentem; b) ——odstrašující příklad do
cumentum; exemplum; na v. ostatním ad
terrorem celerorum; v. sobě z čeho bráti,
k vw.miti něco, vzíti si něco za v. ďocu
mento sibi haběre algd, koho exemplum
sibi capěre de algo; pro v. býti, k v.
sloužiti documenlo esse; pravím ti to na
v. * le moniturus hoc dico.

výstražný příklad, v. „výstraha“ b).
vystrčiti, -kovati, protenděre, exlenděre

algd; exserčre (linguam, caput); v. koho
ejicére algm.

vystrojiti, a) ——vypraviti instručre, ador
nare, parare (convivium); vw.koho mit
těre algm; v. vojsko exercitum comparare,
instručre, armare; b) ——ustrojiti ewor
nare, ornare algm; 2) v. se, a) k čemu
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accingěre se n. accingi ad algd; k cestě
n. na cestu se v. ifer comparare; do pole
se v. bellum parare; B) — ustrojiti se se
exornare.

výstřednosťt,* nimium ret ales studium; pří
sloví: v. škodí omne nimium vortitur in
viltum.

výstřední, nimius; justum modum exceďdens;
v. člověk (vůbe:) homo op?inionibus in
Jfiatus.

výstřel, asi conjectus n. jaclus felt.
vystřeliti, asi čelum emillěre, tormenta mil

těre.
vystřici, vystříihati, koho před čím, (od) če

bo moněre, praemoněre algm de alga re
D. ut caveat algd m. ne faciat algd; v.
se před kým n. od kobo cavěre algm; v.
se čeho vitare; devilare, fugěre algd.

vystřídati se, s kým succeděre alcui n. in
locum ales, excipěre algm; ost. v. pstří
dati.“

vystříhati, v. „vystříci.“
vystřihnouti, exciděre algdď.
vystřiknonti, spargěre, ejaculart (sanguinem).
vystřízlivěti, crapulam edormivisse.
výstop, — čásť dějství divadelního * scena;

— vzstoupení conscensio, ascensus,
výstupek, -= kout z domu vypuštěný podi

um; crepido.
vystupovati, v. „vystoupiti.“
vystydnouti, refrigerari; tp. refrigescčre, lan

guescěre.
vysušiti, -ovati, siccare algd; o slunci ex

urěre (agros).
vysvědčení, teslimontum.
vysvěděiti, v. „dosvědčiti.“
vysvětiti, (vůbec) consecrare, (určitému bohu)

dedicare (templum, aram).
vysvětlení, == výklad, v. toto; v. čeho žá

dati na čem guaerčre ex algo de re alga;
v. dáti, v. násl.

vysvětliti, -ovati, něco sllustrare, explicare,
interpretari, explanare algd; též exphcare
alcui rationes rei ales, exponěre alcui algď ;
v. též „vyložiti.“

vysvitnouti, vysvitati, z čeho, a) pův. elu
cěre, (důr.) effulgére; slunce vysvítá z
mračen sol inter nubes ejfulget; b) tp. ve
rčení: z toho vysvítá inde n. ex eo elu
cet n. manifestum est; ex 60 intelligitur
n. intelligi polest; inde seguitur n. palet;
z listu toho vysvítá ex epistola colligi
n. dntelligi potest; uzmnobých úkazů vy
svítá mullis emanat indiciis; z%mnobých
okolností vysvítá, že... multa declarant
(s akk, a inf.).

vysvoboditel, servalor, conservator ; TZ 080
boditel vindex; liberator.

vysvoboditi, 7m zachovati servare, conservaré
algm; v. koho od čeho, z čeho 2—osvo
boditi ltberare (algmre alga n. are alga),
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exsolvěre (algm re alga), levare (alam
molestiia, a morbo); eximěre (algm servi
tute), eripěre (algm ex manibus hostium,
ex dilis malis); od smrti v. koho eripěre
algm a morte, retrahčre algm ab inter
iču, v. město z rukou nepřátel urbem
ab hostibus recuperare, vlast z poroby
patriam ex servitute in libertatem vindi
care; penězi koho v. rediměre algm ; vy
svobozený Utberatus, liber, solutus (a re
alga); v. se se liberare atd., v.též „osvo
boditi se“, „zhostiti se“ a p.

rysychati, v. „vyschnonti.“
rysýlati, v. „vyslati.“
rysypati, effunděre algď.
rýš, výše, výška allitudo, ——vrchol fastt

gium, (na v. vrchu zn summo montle); do
v. in altitudinem (in altum), sublime (na
př. volare, ferri); do tě v. €0; v. muže
altitudo hominis; z výší n. 8 výši aď al
titudinem (na př. valli), 8 v. muže Romi
nis altitudine, ležeti n. býti hominis al
tiludinem aeguare; na tři stopy z výší
třium pedum altitudine n. tres pedes al
čus.

ryšetření, -ovani, dnvestigalio, guaeslio, in
guisilio ; soudní v. cognilio (causae), ně
koho guaestio in algm, de algo; V. 24
vésti o čem guaestionem inaiitučre, guae
rěre de re alga, cognoscčre (causam), ú
trpné v. proti komu n. s kým začíti
"guaestionem haběre de algo n. in algm;
vyslal poslance k v. toho mtstt (legatos)
gui rem inguirerení,

vyšetřiti, -ovati, něco, koho ?nvesřigare, ex
plorare, soudně guaerčre de re alga, guae
stionem haběré de algo, ingutrčre (in) algm
n. algd, cognoscěre (věc causam); již se
více nevyšetřuje cognoscendi consuetudo
jam sublata est; v. cenu čeho aestimare
algd.

vyšetřovatel, tnvestigator, soudní guaesilor.
výšina, locus edilus n. superior; collis; ma

lá v. tumulus; výšiny obsaditi loca supe
riora occupare, též monles insiděre.

vyšinouti, a) trans., v. si (úd) luxare (mem
brum); b) intr.: v. z dráhy, z dobrého
řádu a via deceděre, aberrare viď, recto
itinere labě; c) v. se kam (rychle) prosi
lire; na koně se v. dnsilire in eguum;
tp. na vrchol slávy se v. če summum fa
stigium emergěre et allolli; v. se nad o
statní alios superare, vincěre.

výšiti se, se lollěre mn.attollěre; masci (pa
brbek se výší collis nasettur).

vyšívání, a) co umění ars acu pingendi; b)
——vyšívané dílo opus acu pictum.

vyšívati, acu pingěre algd; zlatem vyšívaný
Šat veslis auro distincla,

výška, v. „výš.“
vyšklubnouti, v. „vyškubnouti.“

——ě

vysychati — výtečný. j
vyškrabati, -ábnouti, v. komu oči ejffoděre

alcu: oculos; v. něco psaného, v. násl.
vyškrtnouti, v. něco psaného eraděre, —

vymazati delěre, exstingučre algd; v. ko
ho ze seznamu nomen alcs de tabulis ex
iměre; v. jmeno z kniby nomen tollěre exlbro.

vyškubnouti, -ati, vellěre, evellčre algd.
vyšlapati, vyšlápnouti, vyšlapovati, a) v. ně

co pedibus exterčre algd, exculcare (fru
menta); b) vyšlapovati sobě magnifice in
ceděre,

vyšlehati, vyšlehnouti, a) v. koho (z města
a p.) verberibus exigěre algm; v. komu
oko excutěre alcut oculum; b) intr., o pla
menu, v. „šlehati,“

vyšňořiti, exornare, ornare alad.
vyštvati, v. „poštvati.“
vyšupati komu, virgis caeděre algm.
vyšvihnouti ge, v. „vyšinouti se.“
vytáčeti, v. „vytočiti.“
vytáčka, -m výmluva praetextus, perfugium.
výtah, (knihy) summa; summartum; epito

me; pl. výtahy electa; dělati v. e libro
algd excerpěre, výtahy pottora guaegue e
libro excerpěre.

vytáhlý, procerua.
vytáhnouti, -ovati, 1) trans, a) pův., v. něco

odkud extrahčre (telum e corpoře), ná
silně — vytrhnouti evellěre (dentem al
cui); lodě na sucho v. subducčre naves;
meš z pošvy v., v. pvytasiti“; v. něco
z pod čeho protrahěre (algm), proměre
(algď); paty z domu v. pedem domo ef-.
ferre, domo egreďi; tp. v. něco na kom,
«) peníze a p., (po dobrém) elicčre algd
ab n. ex algo, (po zlém) alcui algd ex
priměre; nudare algm alga re; B) = do
věděti se elicěre n. exgutrčre algd ex
algo; vůbec: vytahovati na kom scrutari
algm n. animum alcs; antmum alcs ex
plorare, tentare; b) -—výtah dělati z kni
hy a p. excerpěre, exscriběre algd e libro ;
c) — prodloužiti čenděre, extenděre algd
(in longitudinem); d) v. něco z dola na
horu čollěre (aulaeum, pontem); kotva v.
ancoras moliri, tollěre, plachty vela pan
děre n. dare ventis; 2) intr. == vyjití (o
vojsku) projicisci, v. 8 vojskem educěre
copias n. exercitum, Bevším vojskem cum
omnibus coptis egredi; 3) v. se z čeho,
tp. evaděre n. emergěre ex re alga.

vytasiti, (meč, šavli) s/ringěre, destringěre
(gladium), z pošvy gladium e vagina edu
cěre; v. se s Čím exproměre algd.

vytazovati se, v. „tázati 8e.“
vytěci, efflučre.
výtečník, princeps; vir praestans,
výtečnosť, ercellentia; praestantia; 8 poně

tím krásy elegantia.
výtečný, excellens, inštgnís; praestans, egre



vytesati — vytýkati.

gius, eximius; s ponětím krásy elegans;
adv. egregie, eximie.

vytepati, exciděre (obeliscum, columnas, la
pides e terra, viam inter montes).

výtěžek, (z polností) fructus, (z průmyslu)
guaestus; ——zisk lucrum.

vytěžiti něco na čem, lucrart n. lucri facčre
(magnam pecuntam ex alga re); — ztě
žiti pecuntam cogěre (zač ex re alga).

výti, ululare.
vytí, ululatus.
vytisknouti, a) pův. expriměre algd; b) —

vytlačiti, zahnati koho ejicěre algm (do
mo, tp. de gradu), pellěre algm (peases
stone), propellěre, depellěre (hostes); re
pellěre, repriměre (hostes); submověre (ho
stem); deturbare (hostem); c) v. Kkoihu
* lypis exwscriběren. deseriběre brum;
podobně: v. pečeť do vosku expriměre 81- |
gillum tn cera,

vytíti, exciděre,
výtka, — znamení signum; -— výčitka, v.

toto; zvl.: po výtce, výtkou aráecipue;
polisstmum, imprimis.

vytknouti, vytýkati, a) v. si úd luxare mem
brum; b) v. místo nějaké ——ohraničiti
metare (castra), dimetare (locum castris);
v. meze fines constitučre, terminos n. mo
dum poněre, statučre, conatitučre (rei al
cui); cíl v. komu poněre alcut guod pe
tat (n. metam); finem sibi proponěre; ©)
— označiti signare, destgnare, denotare
alad; podobně: v. chyby, bludy a p. re
prehenděre, vituperare, improbare algd;
vytýkati komu co odjicčre, exprobare al
cu algd; objurgare algm de rej accusare
alam ob alagd.

vytlačiti, expriměre (succum e semine, spon
giam); ost. v. „vytisknonti.“

vytlachati, effutire algď.
vytlouci, a) v. koho verberibus caeděre algm,

v. koho odkud verberibus exigěre algm;
b) v. něco — vyraziti (lapidibus) fran
gěre, eliděre algd; vůbec frangěre, effrin
gěre algd (na př. fores); v. dům cizí 27
rumpěre, irručre in aedes alienas.

vytočiti, vytáčeti, a) v. komu z ruky něco
extorgučre aleui algd e mambus; b) tp.
vytáčeti něco, v. násl.; 2) v. se z čeho
deverticula guaerčre, tergiversari.

výtok, effluvtum ; — místo výtoku (u ryb
níka) emissarium, (u řeky) 08, ostium ffuminis.

vytopiti, a) — vodou pokryti, tnundare (a
gros); intr. voda vytápí Jluvius super ri
pas ejffundilur; b) — vybříti calefacčre
algd.

vytráviti, v. „stráviti.“
vytrhnouti, -ati, -ovati, 1) trans.'a) pův. e

ripěre algd (aleui n. manžbua alca), evel
běrealcui (dentem, capillos, linyguam); meč
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z pošvy v., v. „vytasiti“; b) tp. eripěre
(algm e miseriis, ex manibus hostium, ex
úlis malis, e periculo); podobně a) z my
sli n. myslí vytržen býti suč n. menlis
compolem non esse, exisse de mente; B)
vytrhovati koho interpellare, překá
žeti tmpedire, — více věcmi zaměstná.
vati distringěre algm; v. koho v řeči 2n
terrumpěre orationem alcs; 2) intrans:
v. někam n. odkud exwire,egredi ab n. ex
loco algo; o vojsku (= z táboru v.) casíra
mověre, o vůdci copias n. egercitum edu
cěre; zvl. do bitvy v. dn aciem n. in proelium
exire, do pole (in bellum) projficisci con
tra algm; u města na nepřítele v. egred:
e portis et hosti signa inferre; éruplitonem
facěre n. erumpěre ex urbe in hostem;
z ležení zimního v. ab hibernis disce
děre; v. proti komu proficiset contra
algm; 3) v. se a) v. se komu eripěre se
alcuz n. manibus alcs; b) v. se z myšlenek
nač mentem a re alga avertěre,

vytrpěti, perferre, tolerare, perpei algd.
vytrubovati, něco, tp. bucoinatorem esse ales

ret; vulgare algd.
vytrvalost, constantia; animus constans n.

firmus ; = trpělivost patientia (při práci
laboris); málo v. míti parum palienlem
0886.

vytrvalý, constane, firmus; fortis; — trpěli
vý patiens; ——pilný, neunavný, v. tato;
adv. constanter, firme; fortiter.

vytrvati, ďdurare, permaněre.
vytržení, v. mysli mens sevocala a Cor

pore; u v. mysli býti mente tneitatum
es3e,

výtržnost, a) vůbec (turbae, tumultus; b)
zvl. v ohledu politickém: výtržnosti tur
bae, res novae, seditio; v. působiti novas
res moliri, novis rebus studěre.

výtržník, vůbec homo aď discordias promp
tus; zvl. v. v ohledu politickém homo n0
varum rerum sludtosus, sediliosus.

vytřásti, excutěre algd.vytřeštiti,očididucěre© oculos,naněco
acrem aciem intenděre in algd; acritéer in
tueri algd; v. se ze sna exlerreri per
somnum.

vytříbený, v. násl.
vytříbiti, expurgare, tp. emenďdare, corrigčre

algd; part. vytříbený úsudek judictum
malurum n. politum n. intelligens ; v. vkus
elegantia; intelligentia.

vytříti, něco čergěre, abstergěre, — vyčistiti
expurgare, purgare algd.

výtvar, v. „tvar.“
výtvarný, v. umění artes effeclivae; arles,

guae in ejfectu positae sunt.
vytvořiti, algd fingěre, ejffingěre, tmaginem

rei alcs expriměre.
vytýkati, v. „vytknonti.“

až
——
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vytylost, pingue, pinguttudo.
vytylý, pinguis; obesus, opimus.
vytyti, pinguem n. obesum,opimumfieri; pin

guescěre.
vyučiti, -čovati, koho čemu enastitučre algm

re alga; vůbec docére, edocére algm algd;
erudire algm re alga n. tm re alga, vy
učovati, též traděre alcut algd; vyučovati
něco praecipěre algd, traděre praecepta
rei ales; ost. v. „učiti“ ; v. se čemu per
discčre, percipěre algd; člověk se ni
kdy nevyučí semper aliguid addiscendum
esů.

vyučování, disciplina, institutio, docirina; v.
též „návod.“

vyvábiti, elicěre (algm ex loco algo, algd ex
algo).

vyvaditi se, a) ——přestati se vaditi rirandi
Jinem facěre; b) v. se s kým maleďicta
in algm conjicěre, graviter algm objur
gare.

vyvaliti, evolvěre, foras volvěre algd.
vyvarovati, Čemu n. v. 88 čeho praecavěre,

prohtběre algd.
vyvařiti, excogučěrealgd (ex re alga).
vyváznouti, z čeho evaděre, effugěre, elabi

ex re alga, (ex insidiis, periculo); se ert
pěrej v. 8 životem n. šťastně v, vtvum n.
salvum evaděre, vivum exire, též žerto
vně: pulchre disceděre; lehce v. parvo de
fungi (alga re).

vyvážeti, v. „vyvézti.“
vyvedení, confectio, exsecutio; Ost. v. slo

ves0.
vyvěřiti, v. „vydlužiti se.“
vývěsti, vyváděti, a) pův. educčre, producěre

algm; tudíž tp. z pochybnosti, z bludu
koho v. alcut dubitationem tollěre, eximě
re, scrupulum evellčre; errorem eripěre,
extrahčre, extorgučre; v. koho z poroby
A p., V.pvysvoboditi“; v. koho z domnění
sententiam alcui extorgučěre; b) — vytvo
řiti creare, 7— učiniti conficěre, efficčre,
perficěre algd; exsegui, persegui ad («
dtum perducčre (consilia sua, incepta, man
data alcs); perpetrare (facinus); zname
nité skutky v. res magnas gerčre; c) —
vystavěti exstručre, aedificare (domum),
excitare (turrim); d) vyvoditi něco z Če
ho, vůbec čnitium rež repelěre; ducěre
(nomen ex re alga), též ductum putare;
= dokázati demonstrare, docěre, oatenděre
(argumentis) algd; 2) v. se z čeho eva
děre n. emergěre ex (receděre a) re alga;
vůbec purgare, excusare se; V. 88 z ná
řku, z podezření orimen amoliri; culpam
dilučre.

vyvězti, vyvážeti, evehčre, egerére (humum),
exportare (merces).

vyvežení, exportalio.
vývin, a) — vyvinování čeho erplicatio; b)

vytylosť — vyvrtnouti si.

vyvinování 8e: v, duševní * animi in
geniigue cultus, těiesní aetas aďulta n.
corpus jam corroboratum; — vzrůst n
crementum ; v. pověsti n. báje amplifica
lo et uberior ewornatio fabulae; pozoro
vati něco u V. svém rem crescentem per
segui.

vyvinouti, vyvíti, a) pův. explicare, evolvěre
algd; b) tp. fingěre, excolčre (ingentivi
res, ingenium); 2) v. se, a) pův. erpli
cart; b) tp. — povstávati oriri, násci;
vzrůsti crescěre, adolescěre, tnerementa ca
pěre.

vyvléci, ven v. exlrahěre algm; rapěre
algm (ex cubiculo); = na horu vw./ra
hěre; v. koho z odění spolia trahěre (ho
sti); v. se z čeho subtrahěre sea re alga,
v. též „zbaviti se.“

vývoda, v. „vojvoda.“
vyvoditi, v. „vyvésti,“
vývoj, v. „vývin.“
vyvolávatel, praeco.
vyvolati, -ávati, a) — ohlásiti, jako blasatel

pronuntiare algd (na př. victorum nom
na), při volbě renunctare (algm consu
lem); v. koho jmenem cilare algm (na př.
Judices, censorem); vojsko vyvolalo jej za
vůdce exercilus eum tmperatorem appel
lavit; b) — ven v. koho evocare algm;nasoubojv.koho,v.„vyzvati“| *

vyvoliti, eligěre, deligěre, creare algm nm.
algd; vyvolený konsul consul designatus;
ost. v. „pvoliti.“

vývoz, a) — vyvážení exportalio; volný v.
potestas exportandi; v. zboží toho jest
zapovězen non licel illam mercem expor
tare; b) 7m co se vyváží res guae ex
portantur; res exporlatae; z města toho
jest silný v. mulla ex úlla urbe expor
tantur.

vyvrácení, -acování, pův. eversio; podobně
tp.. v. města excidium, eversio urbisj V.
námitek refutaůio.

vyvrátiti, „covati, a) pův. everičre, subver
těre algd; = vyvrtnouti, v. toto; b) tp.
v úsloví: (z kořene) v. město, dům a p.
disjicčre (moenia, arcem), exciděre, (fun
ditus) evertěre, diruěre, destručre (domos,
urbem), disturbare (tecta, opera); zvl.:
důvody a p. v. refellčre, confutare, refu
tare algd n. dicta alcs; též algm (— důvodyněčí);v.předsudek| opinionem
(praejudicatam) evellěre, excutěre; v. zá
klady státu labefactare fundamenla rei
publicae; 2) v. se everti, subverli; concě
děre, corručěre,

vyvrhnouti, vývrci, a) pův. v. „vyhojiti“;
b) tp. v. pvyloučiti“ ; v. též „vrhnouti.“

vyvrtati, čérebrando facčre (foramen).
vyvrtnouti si, (nohu, ruku) lurgaré (mem

brum); též sua seďde n. swo loco mověre;



vyvržení — výzvěd.

extorgučěre (talum); v. se (o údech) sud
sede n. suo loco movert; extorgueri.

vyvržení, opiš slovesem.
vyvstati, vyvstávati, surgěre; eXortri, ext

stěre; o kepcích a p. se tollčre n. attol
lěre; kopec mírně vyvstávající collis cle
menter edilus (též assurgens); vyvstávají|
mračna tempestas cooritur; nubilatur; v.
proti komu eTsurgěre coníra n. adversus
algm, coorirt tm algm.

vyvýšenina, vůbec locus ediltus; — výšina
tumulus, collis; — lešení suggestum.

vyvýšiti, -ovati, erigěre, excitare algd, (na
hrnováním) exaggerare algd; tp. v. koho
a) — vychvalovati laudibus efferre n. tol
lěre algm; b) — důstojenstvím nadati,
povýšiti ornare, augěre algm honore, dt
gmitate; 2) v. se nad jiné ceteros prae se
contemněre; vůbec ejřerre se, infiari, —
vyniknouti, v. toto,

vyzáblosť, macies,
vyzáblý, macer;

inopid a p.).
vyzábnouti, vyzábsti, v? frigoris penetrari;

tp. == vyschnouti, vychřadnouti extabe
scěre.

vyzbrojiti, v. „ozbrojiti.“
vyzdobiti, v. „ozdobiti.“
vyzdvihnouti, -ovati, a) vzhůru zdvih

nouti čollěre, attollěre, levare, sublevare,
extollčěrealgm n. algd; kotvy v. ancoras
moliri; b) — postaviti erigěre; statuěre,
poněre (tropaeum); ©) v. válku a p. ex
citare, concitare, mověre (bellum, tumul
tum); d):— ustanoviti: v. koho zač prae
ficčre algm muneri, constitučre algm (re
gem); e) — zrašiti tollěre algd, abrogare,
abolěre (legem a p.); rescinděre (instituta
ales, pactiones, decretum); dissolvěre (30
cietatem, disciplinam); všechna ostatní
rčení, jakož i 2) v. se, v. „zdvibnouti,“

vyziskati, v. „získati,“
vyznačiti, notare, signare, denotare, desig

nare algd; 7— představovati stgmficare
aladď.

význačný, insignis; aperte rem declarans,
význam, (slova a p.) stgnificatio; vi8 D. no

lto voci alcui subjecta; IT smysl sensus;
to slovo má Širší v. hoc verbum lalius
patet; v. „výraz.“

confectus, eneclus (fame,

a
—

vyznamenání, Aonor, ornamentum; honoris
insigne,

vyznamenati, -ávati, a) 7 znamením vy
tknouti sigrare, instgnem redděre; notare,
designare rem alguam; b) — představo
vati, značiti significare algd, (něco -bu
doucího) portenděre, ostenděre, indicare
algd; totéž v. idem valěra, eundem sen
sum haběre; co vyznamenává toto slovo
guae est vis hujus verbi? guae vis sub
jecta est huic voci; guid sonat. haec vow?
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co to má v. guid hoc stbi vult? c) v. Ko
ho ornare algm; honorem alcui haběre;
v. se excellěre, eminěre (alga re, prae ce
teris n. inter omnes); insignem esse (re
alga).

významný, magnam vim n. magnum pondus
habens; vůbec gravis; magnus, amplus.

vyznání, confessio, professio; v. víry, asi
* professto fidei n. opinionum de rebus
divinis; v. svědkův lestimonium; v pl. též
dicta 'testium.

vyznati, -ávati, něco, v. se (z) čeho fateri
n. confiteri (culpam, se algd fecisse); pro
Jiteri (se esse auctorem libri); v. na koho,
v. „svědčiti.“

vyzouti, a) pův., v. obuv komu algm excal
ceare; v. se z obuvu excalceari; excal
ceare pedes; b) tp. v. koho — zlou
piti spoltare, nudare algm; v. 89 z če
ho, v. „vyvléci se,“ ——odložiti něco, v.
toto.

vyzpjtovati, explorare, exguirčre algd (na
př. causas rei ab n.egulgo); v. též „pvy
stihnouti,“

výzradíti, -azovati, proděre algm m. algd
(na př. crimen vultu, conscios, furem);
v. komu co enunciare alcui algd (na př.
commissa); deferre algd n. de re alga ad
algm; denundare (animum suum, const
lum suum); sám sebe v. se proděre;
svým hlasem ge vyzrazuješ le ex voce
cogno8co,

vyzráti, malurescére, maturitalem assegui;
tp. v. nač, na koho parem esse aleui ret
n. alcut.

vyzuřiti, exsaevire; desiněre furčre; též ča
sto congutescčre.

vyzvání, 7Z pozvání čnvitalio; invitalus; —
vyvolání provocalio, 7Z provolání n. v
zvl. k slažbě vojenské evocatio (militum) ;
convocatio (populi); — povzbuzování im
pulsus; echortatio, appellatio; k tvému v.
invitatu tuo; Často slovesem: na mé v.
to učinil me hortante m. auctore, postu
lante id fecit; obdržeti v. k souboji ad
ceritamen singulare provocari.

vyzvati, vyzývati, provocare algm (ad pug
nam, ad dimicandum, ad certamen singu
lare), těž lacessčre; evocare (milites), con
vocare (populum); algm invitare (ad lu
dum a p., avšak též Aostem ad dedilio
nem), obeslati evocare algm (ad se);
vocare (urbem ad dedilionem); v. těž
„vyzvání“ ; nevyzývej mne k srovnávání
vás nolli me ad contentionem vesýrum va
care; je-li „v“ — důrazně napomenoati
hortari, ewcitare algm (aď pugnandum,
ul abeat); nominatim appellare cohorčari
gue (mili'es ad pugnandum),

výzvěd, zvl. pl. výzvědy exploratio; jíti na v,
tre speculalum n. exploralum,
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vyzvědač,speculator ; explorator; — udavač
delator.

vyzvědačný, v. člověk, v. předch.; — zvě
davý curiosus; cognoscendi cupidus; adv.
curiose.

vyzvěděti, -ídati, explorare (iter hostium, a
nimum alcs); investigare algd, (tajně) spe
culari algd; na kom percontari algm de
re alga, exgutrere, aciscitari, guaerěre, 6
lečre algd ex algo.

vyzvednouti, v. „vyzdvihnouti.“
vyzývač, provocator.
vyzývati, v. „vyzvati.“
vyzývavý, z bojechtivý pugnandi n. cer

tandi cupidus; pugnax; cupidus rixae;
ost. opiš slovesem.

vyžádati, -ovati, něco (něčeho) na kom n,
při kom (precibus) pelčěre n. expetěre,
poscěre, postulare, contenděre alad ab
algo, impetrare alod; ——potřebovati e
géěrere alga; opus est re alga m. algd;
čas tobo vyžaduje tempus čta fert; když
toho poměry vyžadují si res n. lempus
postulať, si res cogit; jak toho vyžadu
je... pro (na př. vážnost jeho pro ejus
dignitate), avšak též guemadmodum po
stulat (na př. nostra amicitia); věc vyža
duje veliké opatrnosti magnam res. dili
gentiam reguirit.

vyžebrati, něco na kom emendďicare (pecu
niam ab algo); tp. precibus impetrare
algd ab algo.

vyžel, -ik, cant8 sagaď.
vyžíci, vyžehnouti, ferro adďurčre (dentem,

oculum); ——epáliti exurčre, comburěre,
filammis absuměre algd.

vyžilý, a) akt. == kdo vyžil, dožil gui ex
apiravit, animam efflavit; b) pass. Z se
šlý (věkem) aeřate confectus, decrepitus;
(vilností) homo stupris adulterůsgue con
fectus.

vyžiíti (trávu), demetěre, desecare algd.
výživa, victus, alimenta; v. dáti, v. „vyži

viti.“
vyživení, -ování, opiš slovesemnásl.; = vý

živa, v. toto.
vyživiti, -ovati, koho viclum praeběre aleui,

alěre, sustentare (algm, exercitum); v. 88
alěre se, vitam sustentare (čím re alga).

vyžle, v. „vyžel.“
vyžrati, exeděre, — sežrati comeděre, com

suměre algd; vyžraný (červem a p.) ex
esus; I— vytylý, v. toto.

vzácnost, a) 7— příjemnost Jucunditas; b)
— řídkost rarilas, m vzácná věc res ra
ra, též res visenda; tudíž a) ——cen
nost prelium; praeetantia, virtus; B) v.
osoby, vážnost auctorilas, dignilas,

vzácný, a) I příjemný acceptus, jucundus,
gratus (aleui), exspectatus (terae); b) —
řídký rarus; ——neobyčejný singularis,

vyzvědač — vzdálí.

eximius; tudíž a) — drahý carus, magni
pretii, preliosus; fB) Z vznešený hone
stus, praestans, dilustris; v. muž homo
magna auctoritate; v. řečníkem býti mag
num nomen in oratoribus haběre.

vzadu, adv. v. „zad.“
vzájem, adv. též: na v. invicem, vicissim ; mu

tuo; budeť odplata v. par pari referelur,
vzájemnost, vices, vicissttudo; 7—obapolnosť

communitas.
vzájemný, muluus; v. dopisování sobě epi

stolarum commeércium; v. dopisováním sobě
literis mittendis accipiendisgue (na př. de
stderšum lenire), n. liťeris et missis et al
latis; adv. v. „vzájem“, „vespolek“ ; ost.
v. „obapolný.“

vzbouření, seditio, motus; tumultua; (o náro
dech podmaněných) rebellatio.

vzbouřiti, koho proti komu sollicifare, con
citare (algm n. aněmum ales, populum);
též tncenděre; (o národech podmaněných)
ad rebellandum excifare; v. se seditionem
mověre, (o národech podmaněných) rebel
lare n. rebellionem facčre, proti komu de
ficěre ab algo, (o vojínech) tmpertum alcs
abnučre, detrectare.

vzbuditi, -ovati (ze sna koho), (e somno)
excitare, expergefacěre algm; exsuscitare
algm; tp. excilare algm; v. koho proti
komu, v. „vzbouřiti“; v. něco ——příčinu
dáti mověre (risum), excitare algd; chuť
v. k čemu alcu? cupiditatem ales rei in
jicěre, hněv, sváry exoitare n. concitare
iram, discordiam; podezření v. suspicio
nem mověre, excitare, ajfferre, strach me
tum ajfferre.

vzdálenost, spaltum, intervallum; longingui
las; distantiia; u veliké v. longo spalio
n. intervallo interjeclo n. procul; ve v.
1000 kroků a mille passibus; v stejné v.
býti partbus intervallis distare.

vzdálený, ——daleký longinguus (locus); —
oddělený od jiných remotus, disjunctus
(procul a barbaris gentibus); nejvzdále
nější národové ulttmae algue extremae
gentes; v. tež „daleký“; v. býti abesse,
distare (a loco); velmi v. býti od čeho
longe distare n. longo intervallo disjune
tum esse ab....

vzdálí, a) co subst., v. „vzdálenost“ ; ze v.
procul, e longinguo; longe, (0 střelách,
koji a p.) eminus; b) co adv. procul,
longe; vytkne-li se vzdálenosť výslovně,
stojí akk.: na 2000 kroků v. táborem se
položiti duo millia passuum (ab hosti
bus) casťra poněre, též abl.: millibus pas
suum duobus (subsistěre); vw.3000 kroků
od svého táboru čria millia passuum lon
ge ab suis castrčs; býti v. od Utiky méně
2500 mínus guingue et viginti millibus
longe ab Utica abesse.



vzdáliti — vzejíti.

vzdáliti, -ovati, něco, někoho amověre n. re
mověre alaď n. alam (ex loco algo) ; v. Se,
A) pův. se amověre n. recipěre se; abire,
redire, disceděre, (e conspectu) receděre;
b) tp. v. se čeho disceděre, receděre a re
alga; — vyhýbati se čemu vítare, devitare,
Jugěre algd; v. se veřejných záležitostí
a negolis publicis se remověre, ad omni
cura reipublicae se abducčre; ab omni
parte reipublicae 8e subtrahčre; v. se ko
ho fugěre, vitare algm ; aditum sermonem
gue alcs defugěre.

vzdání, -áváni, odevzdání tradilio; v.
díků gratiarum actio; v. se deditio; ost.
v. násl.

vzdáti, -ávati, a) ——dáti od sebe čraděre
alem algd; — postoupiti, v. toto, v. mě
sto urbem traděre n. deditionem urbis
facčre; v. úřad a p. deponěre magistra
tum, munus, abdicčre se magistratu; b)
svl. v úsloví: v. díky komu gratias a
gěre alcui; chválu v., v. „chváliti“; česť
v. komu, v. „ctiti, poctíti“; oběť v. sa
crum facčre; 2) v. Be, a) v. se komu se
traděre, deděre, dare, im dediltonem ve
nire olcui, na milost a nemilost se sua
oue omnia potestati victoris permittěre,
v. též „milost“; b) v. se čeho měťtěren.
dimittěre, missum facčre algd, práva své
ho se v. de jure suo deceděre n. ceděre;
v. se úřadu, v. shora a); v. se vší naděje
nač spem abjicěre dě re alga.

vzdech, gemilus; suspirium ; — dechnutí spi
ritus; poslední v. extremus spiritus,

a)vzdechnouti, vzdychnouti, vzdychati,
dechnouti, dýchati geměre, ingemisečre,
susptrare, gemilumn. gemilus eděre; těžce
v. ab imo pectore suspiraré; v. (si) nad
čím geměre algd, ingeměre n. ingemiscěre
alcu? ret; v. (si) při čem ingemisočre in
re alga n. ad algd; b) — umříti mori;
pertre.

vzdělání, -ávání, a) v. „vystavění“; b) v.
polí agricultura; agri n. agrorum cultus;
v. polí ss zanášsti agrum oolšre, agris
colendis operam dare; též arare; v. vina
vitium cultura; c) tp. cullus (honestarum
artium), cura; v. ducha cultus animi; di
sciplina, tnstitutio ; d) — vzdělanost, v.
násl.

vzdělanosť,o jednotlivci doctrina, humani
las; cultua ingemii; — civilisace (obecná)
maultisrebus exculta hominum vila; artes;
zevnější v. mores politi; vědecká v. doc
trina, eruditio, literae; nabyl takové v.
tla eruditus erat; cizí v. nabyti peregri
nie artibus instrui.

vdělaný, doctua, eruditus; humanitate poli
Čus; (vzhledem k chování se) urbanus,
humanus; vědecky v. doctrinae atgue op

Prof Novotný: Česko-latinskýslovník.
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timarum arhium sludiis eruditus; v. věk
polittor aelas.

vzdělati, -ávati, a) -— vystaviti aeďijicare,
exstručre (domám, navem); exocitare (tur
rtm); vw.město conděre urbem; most v.
poniem facěre, tábor castra facěre, po
něre; b) -= vyhotoviti facčre, efficčre
algd; — udělati, obraz a p. fingěre algd;
7—sepsati, složiti, v. tato; stan v. ča
bernaculum statučre, tp. — obecné dobré
v. saluti publicae consulčre; ce) v. rolí,
pole colěre, (— zasívati) conserěre agrum;
arare (terram); d) tp. v. ducha n. koho
formare, oolěre, fingěre, conformare, ex
colěre algm n. animum ales (obyč. s pří
davkem dociriná, artibus); vůbec ad hu
manitatem informare (mores n. antmos
hominum) ; — učiti erudire, docěre algm;
v. mládež aeťatem juvenmilemad humani
tatem informare.

vzdělávací, v. ústav, „Škola“; vw. pro
středek * res gua ad humamlatem excoli
mur.

vzdělávatel ducha, gui mores n, tngentum ales
format, doctrina excolit; první v. lidstva
ii a guibus vita hominum primis docírinis
inatructa est.

vzdéli, v. „zdělí.“
vzdor, confumacia, animus contumax; zvl.:

na v. komu něco činiti algo invito p.
(důr.) cum contemptu alcs algď facěre;
mně na v. ZZ proti mé vůli me repug
nante, 7m mně na příkoř uť mihi aegre
sit; na v. rozkazu conlempto tmperio; v.
čemu a p. úsloví, v. u „při“ a „přes.“

vzdorný, V. „vzdorovity.“
vzdorovati, komu contumacem esse adversus

algm; == nedbati čeho, v. toto.
vzdorovitosť, v. „vador.“
vzdorovitý, contumax; adv. contumaciter;

v. zblídati confumaciam vultu prae se
ferre. x

vzdouti, inflare algd; v. 88 (větrem) injflari;
== naběhnouti fumesečre.

vzduch, ačr; (v. ve svém pohybu) aura,
(vzhledem k podnebí a počasí) coelum;
(vzhledem k dýchání) anima, Spiritus;
zdravý v. coelumsalubre, salubritas coeli;
na čerstvém v. sud divo, sub coelo; ve v.
zteřeti sublime putrescěre.

vzduchový, vzdušný, ačrzus,
vzdušnice, arteria.
vzdvihnouti, v. „vyzdvihnouti“
vzdychati, v. „vzdechnouti.“
vzejíti, (vzejdu), a) z- vzhůru jiti asceň

děre (montem); tp. a) v úsloví: V. na
trůn smperium capessěre, 8umma rerum
potiri; v. na nejvyšší. venire ad sum
mum; P) — pučiti (o semeni) germtnare,
proventre; b) -— vyjíti, o sluuci a p.
ortri, exoririj; ©) I— vzniknouti oriri, co
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oriri, eristěre, nasci, proficieci ex re alga;
manare (ab algo, ab alga re), fiuěre (ab
alga re); vzešel křik a p., v. „povstati“
atd.

vzejíti, (vzejmu), zvl.: vzjíti n, vzníti se (o
ohni a p.) orirt, cooriri; vzňal ge oheň
(požár) úgnis coortus est, incendium fac
tum esl.

vzepnouti, vzpínati, (sursum) tenděre, attol
lěre (manus); ruce ke komu v. manus al
cut tenděre; v. se (o koni) erigěre pedes
portores.

vzepřiti, vzpírati, v. „podepřiti“ ; v. se proti
čemu, v. „protiviti, opřiti se.“

vzeptati se, v. „zeptati se.“
vzetí, opiš slovesem; na nebe v., v. „vstou

pení.“
vzezření, a) ——pohlížení aspectus, obtulus;

věc libá k v. apectaculum' suavisstmum ;
b) — pohled, tvař vultus; species; krásné
v. pulchritudo, venustas; muž krásného,
hrozného v. vir pulchra specie, atroci
vultu.

vzezříti, v. „pohlednouti.“
vzhled, a) v. „vzezření“ ; b) — ohled, ohle

dem, co se týče, dotýče, v. tato.
vzhlédnouti, vzhlídnouti, vzhlídati, a) — vzhů

ru pohlednouti suspicěre, oculos tollčre n.
erigěre; b) — hleděti aspicčre algm, ocu
los in algm convertěre, (důr.) intuert algm
n. algd; v. do zreadla čn speculum inspi
cčre; v. se v zrcadle contemplart se n. 08
suum in speculo; tp. v. se na kom exem
plum ex algo suměre.

vzhořeti, v. „vzplanouti.“
vzhůru, adv. sursum (na př. ferre, teněre,

ducěre, repěre, portare, porrigěre a t. d.),
sublime (na př. vznášeti se v. sublime
ferri, sublimem abire a p.), sursum ver
8u8, I— na vrch €n adversum monlem, =
na kopec adversus collem, adversum cli
vum; jindy dostačí předslovce e n. sub
ke slovesu přidané: v. vézti evehěre n.
subvehčre, v. letěti sudvolare, v. vésti
subducčre (copias in collem), v. jíti sub
re, in algd ascenděre, escenděre, v. lésti
enili, moci v. evaděre n. enili posse, v.
jeti (koňmo) evehi, v. hleděti suspicčre,
oculos tollčre; přísl.: vlasy mi v. vstávají
capillů horrent; zvl. absol.: vzhůru! (co
interj.) age! agite! surge! surgite!

vzchopiti se, celeriter surgěre; prolapsum as
surgěre; v. se z lůžka corripěre corpus e
lectos

vziti, v. „bráti.“
vzjíti, v. „vzejíti.“
vzkaz, rozkaz,

zpráva nuncius.
vzkázati, -azovati, a) — poručiti, v. toto;

b) — po někom oznámiti nunciare alcui
algd, millěre gui dicat; též certiorem fa

——— v. toto; — vzkázání,

vzejíti — vznésti.

cěre algm rei ales n. de re alga; noťum
facčěre alcu? algd; v. koho pozdraviti sa
lutem alcui dicěre, nunctares v. pro Ko
ho arcessěre, aceire algm; ad se vocare
alagm. ,

vzkládati, v. „vyložiti.“
vzkočiti, exsilire; v. nač instltre (tn eguum).
vzkřiknouti, clamorem eděre n. tollěre; con

clamare; v. na koho sxclamare algm.
vzkřísiti koho, z mrtvých mortuum ab tn

fertis excitare, též revocare; v. omdlenéhno
a p. egcoitare algm (3a př. torpentem vini
odore excilare).

vzkříšení, redilus in vitam,
vzkvěsti, vzkvítati, effforescěre, florescčre (pův.

i tp.).
vzlet, a) pův. volatus; b) tp. v. ducha a

orčor animi tmpelus; v. myšlenek, řeči
elatio; v. ducha tmpelus animi; v. vzíti
(o řeči) assurgěre; dáti vyšší v. řeči ora“
ttonem intenděre, suscitare, duchu ani
mum exsuscilare; vyšší v. míti allius as
surgěre.

vzletnouti, -těti, evolare, alis se levare.
vzletný, a) pův., o ptácích pennas habens;

b) tp. v. řeč oratio elatior.
vzložiti, vzkládati, něco nač imponěre (alcui

manum, onus); tp. v. na koho vinu cul
pam conferre, conjicčre in algm; V. žá
dosť, prosbu na koho, v. „vznésti“; ost.
v. „vložiti.“

vzlýkání, singullus.
vzlykati, aingultire, singultare.
vzlykot, stngultus.
vzmoci, vzmáhati, a) v. „přemoci“; b) v. se

recreari, 86 reficěre; Wires recipěre;
vzrůsti, většiti se crescěre, augeri, auge
scěre; o nemocech a p. čngravesečre, 0
větru zncrebescěre; (v. se potají) gliscčre,
(šířením se) serpěre; vzhledem k blaho
bytu se v. res meae meliore loco esse
coeperunt; fortunam suam amplificare.

vzmocniti, a) v, koho k čemu potestatem n.
copiam facěre alcut rei alcs; b) v. se, v.
„vzmoci 86“; v. se čeho potiri re alga
(nejvyšší moci, vlády rerum), oceupare
(regnum, urbem), (násilně) invaděre algd;
v. se koho comprehenděre, arripěre algm;
též tp. occupare, invaděre (timor occupavit
exercitum n. animos militum).

vzmužiti se, animum recipěre n. erigěre; 86
confirmare.

vznésti, vznášeti, a) vzhůru nměsti tollěre,
(sursum) porlare n. ferre algd; efferre
algd; b) v. něco na-koho dejfferre algdadalgm;= narozsouzenoudáti,před
nésti referre algd (ad senatum, ad po
pulum, ad consilťtum); na soud n. k sou
du v. při, žalobu deferre causam ad ju
dices, proti komu ůiťem aleui intenděre;
prosbu, žádost na koho v, orare, rogaré



vznešenosí — vždy.

algm algd; v. „prositi“; 2) vznésti se
evolare, sublime ferri, sublimem abire;
vznášeti se penděre, nad kým impenděre
aleui; v povětří se v. *aěre librari; li
brare corpus (corpora).

vznešenost, altitudo, excelsilas, elatio (a
nimi); ——velkolepost magnificentia; v.
ducha též animus egcelsus et elatus; v.
rodu nodiltas generis; v. řeči magnmiji
cenlia n. granditas, elalio atgue altitudo
orationis; v. básně, ve výrazech sublimi
las carminis, in verbis.

vznešený, excelsus, elatus; altus; — velko
lepý magnificus; v. rod genus nobile,
muž ducha v. vír excelsus el altus; adv.
excelse, elate, alté (sentire), magnifice (lo
gu?).

vznik, a) IZ povstání orlus, origo, = po
čátek znitium, primordium; často slove
sem: zlo u svóm v. snadno lze potlačiti
malum nascena facile opprimitur; hned u
svém v. dn primo ortu; b) — vzrůst in
orementum, proventus; 7— prospěch suc
cessu8; nedati čemu v. impedďdtreguominus
algd incrementa capiat.

vzniknouti, -ati, a) pův. v. „vyrůsti“; b)
tp. «) ——povstati oriri, exoriri; exststěre,
proficisci, creari ex alga re; (někdy do
stačí gen,: omyly z převrácenosti vzni
kající errores pravitalis); == vynikati ef
JHlorescěre; vycházeti, pocházeti, v.
tato ; P) Z vzmoci se, v. toto; c) v. ko
ho, co evttare, effugěre algm n. algdď.

vznítiti, vzněcovatí, accenděre, tncenděre
algd; v. se exardescčre, ignem concipěre.

vzor, exemplum, exemplar (někdy s přídav
kem ad imitandum propositum); imago
ad imitandum proposila; — důkaz spe
cimen; tp. ——příklad k následování rx
emplum, exemplar; vzíti si koho za v.
proponěre oibi algm exemplar ad imitan
dum, deligěre algm ad tmitandum; zvl.
ve rčení: na v. — na spůsob, v. „spů
sob.“

vzorní, ý, gut erempli instar est, vůbec
egregtus, singularis, oplimus; v. chování
summa morum probitas, vila sanctissima ;
adv, oplime, egregie; sanctissaime,

vzpamatovati, v. „zpamatovati.“
vzpěčovati se, v. „zdráhati se.“
vzpínati, v. „vzepnouti.“
vzpírati, v. „vzepříti.“
vzplanouti, exardesečre; o válce a p., v. „vy

puknouti.“
vzplašiti, excitare algm; v. se (o koni) con

sternari, vzplašený consternatua.
vzpolehnouti, v. „spolehnouti.“
vzpomenouti, vzpomínati, -ínání, V. „zpomí

nati“ atd.
vzpoura, sedilio, motus; v. „vzbouření,“
vzpouzeti, v. „zpouzeti,“
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vzpříčiti se, komu resistčre, obsistěre alcut.
vzpřímiti, v. „vztýčiti.“
vzrůst, a) ——varůstání inerementum; b) =

prospěch successus; v. „vznik“ ; ©) — po
stava statura; býti krásného V. corporis
dignitate excellčěre.

vzrůsti, -ati, adolescčre; cresečre; vurostlý
adultus; syn vzrostlý Ji'ius adolescena.

vzstoupiti, v. „vstoupiti.“
vztáhnouti, vztahovati, exlenděre, tenděre

(manus ad algm); porrigěre algd; jinak:
v. raku na koho (=- ubiti, jíti) manus
afferre aleui; v. ruky K statku něčímu
alienis n. alca bonis manum ajferre, in
aliorum fortunas invaděre; zvl. a) v. co
na koho, v. „uvaliti“; b) v. něco nač
= vykládati něco jinak) referre algd

ad rem alguam; v. něco na jinou věc 1
alam rem transferre algd; 2) v. se na
koho, nač, k čemu pertiněre n. atliněre
n. spectare ad algm n. algd; atlingěre
algm n. algď; to se na tebe vztahuje ua
res agitur, res ad le spectat.

vztek, furor; saevilia; v. míti na koho, v.
„vztekati se“; učinil to ve v. n. ze v.
furens n. furore abreptus (incensus)fecit;
pln v. furiosus, furibundus.

vztekati se, furčre, saevire (in algm); gravi
ter Vrascialcui; vzteknouti se furore tn
cendi n. inflammart, trá exardescěre.

vzteklec, homo saevus.
vzteklice, Furia; tp. o zlé ženě: multer tra

n. furore incensa.
vzteklosť,rabies; = vztek, v. toto.
vzteklý, a) o zvířatech rabiďus; b) nejvyšší

vášní pojatý Jfurens, furibunďus, furio
sus; saevus; v. hněv ora acerbissima;
adv. furiose.

vztlouští, v. „ztlouští.“
vztýčiti, erigěre (scalas aď moenta), prapor

a p. signum extollěre, vexillum proponěre;
vztýčen vzpřímen erectus; V. se se ert
gěre, assurgěre.

vzvěděti, v. „zvěděti.“
vzvodnouti, v. „zvednouti.“
vzvelebiti, v. „zvelebiii,“
vzvěsti, zvl. koráb na moře proveht in al

tum.
vzvolání, exélamatio.
vzvolati, ewclamare; v. na koho inolamare

algm.
vzvoliti, v. „zvoliti.“
vzývání, (prosebné) tmploratio; invocato.
vzývati, a) — nazývati, v. toto; b) v. Ko

ho (— volati) zvl. prosebně implorare
(algm, koho o pomoc auxiltum ales, boby
deos), invocare (deos, aubsidtum alcs); v.
boha, též vůbec precari deum, orare deum,
oč precari algd a diis.

vědy, vždycky, -adv. a) vůbec semper; též
omni tempore, nunguam non; na V. nD.pro

31*
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v. in perpetuum, in omne tempus; — u
stavičně perpeluo, continenler; assidue;
(v. na jednom místě býti assiduum esse
loco algo); b) zvl. a) mírněji, k ozna
čení opakování: saepe, plerumgue, též
slovesem soleo (v tento čas v, chodím na
procházku Aoc lempore ambulare soleo)
n. se klade imperf.; $) při základních
číslovkách (= po), klade se číslovka po
dílná: v. jeden stnguli, v. dva bini, v.
pět guini; při číslovkách však řadových
stává guisgue: v. v pátém roce gutnlo
guogue anno, v. u třetího slova čertio guogue

vždyť — za.

verboj gy)V. A V. coněinenter, perpeluo ;
usgue; JO)jednou za v. šemel; a) v. když
guoties, guotiescungue; Č) v. ještě, (vzhle
dem k přítomnosti) ettamnune, (vzhledem
k minulosti) eltamtum n. etiamtřunc; 1)
v. více' magi8s el Magi8s, magis magisgue;
(== ode dne ke dni) sn dies magts; 9) —
přece, v. toto.

vždyť, adv. a) — avšak, v. toto; b) má-li
se vytknouti, že se něco předpokládá
enim, nam n. vložené opinor: v. víš scis
enim, nam sci; nosli opinor; v. je dost
salis est, opinor.

Z.

Z, ze, praep. 1) o prostoru, a) vůbec ex (e),
zřídka de a ab (z forum se vzdáliti de
foro disceděre, « rukou meč vymknouti
ferrum de mambus detorgučre, z roky pu
stiti de manu mittěre, položiti deponěre
a p.); často se v lat. žádná předložka
neklade, a sice «) když sloveso výrokové
s ex (e) jest sleženo: z města vyobcovati
koho expellčre algm urbe; z lodě vystou
piti nave egredi a p.s; P) u jmen měst,
jakož i u slova domus (2 Říma, z domu
odejíti Roma, domo dtsceděre, abire);
k vytknutí však rodného města osoby
nějaké tvoří se v lat. vhodné adj., např.
Lykurgus ze Sparty L. Spartanus, Peri
kles z Athén P. Aťheniensis; b) zvl. ú
sloví: z prostřed, z pod, z předu, ze za
du, z boku, z dcla, z blízka, z daleka,
z venku, ze vnitř a p., v. tato slova;
2) k naznačení látky v lat. z pravidla
vhodné adj. se klade (na př. ze zlata au
reus, ze stříbra argenteus, z kamene la
pideus); někdy stává též de: z chrámu
vězení učiniti de lemplo carcerem facčre,
n. ex nD. e€ (na př. monile ex auro ac
gemmie), tu však obyčejně přidá se ještě
part. faclus, expressus (statua ex aere
facta, stmulacrum ex auro n. ex auro ex
pressum; podobně: dělati, tvořiti něco
z čebo fingěre, formare algd ex alga re);
zvl. úsloví: z ničeho nepojde nic de ni
hilo nihtl fit; u boháče stal se chudým
ex divite pauper factus est; co ze mne
bude? gutd de me fit? nebude z toho nic
id fieri non polest; ea reg non conficietur
n. eventum non habebit; nebude z něho
nic de dilo homřne bene sperare non li
cet; nedělám si z toho nic rem nihil cu
ro, pro nihilo habeo; co máš z toho?
guid tibi prodest ? guem fructum inde ce
pisti? co bych ztoho měl, kdybych lhal?
guid měhi siť boni, st mentiar? 3) k na
značení sdílnosti: dáti ze svého de suts

facultatibus dare; z něčeho živ býti vi
věre alga re, z toho nemohu žíti hoc non
sufficit ad vitam tuendam, ad victum me
um; 4) o čase, pouhý abl.: z jitra, z rá
na mane, primo mane; « večera vesperi
n. vespere; z jara vere; z mládí, z dě
tinství a p. ad ineunle aetate, ab adole
scentulo atd., v. ta která slova; z prva,
z počátku čnit?o,principio; z nova denuo
atd., v. tato a p. slova; 5) k vytknutí
pohnutky jednání klada se v lat. obyč.
pouhý abl., často však přičiní se part.
motus, commotus, permotus, ductus, im
pulsus, inflammatus, incensus a p.; učinil
to ze záští odto ductus n. incensus fecit,
z ostychavosti pudore adďuctus, « lásky
amore impulsus, ducius, captus a p.3 0
statně zhusta i ez (e), ab (a), per, de, ob,
propter se kladou: z kteréžto příčiny
gua de causa; zřídka stává gen.: na
řknutí ze závisti crémentnvidiae; ze srdce,
ze zkušenosti a p., v. tato; b) k nazna
čení původu: ex (e) n. ab (a): z dolů
peníze se těží ex metallis pecunia redit;
uroditi se z koho orlum esse ab algo;
ze sestry syn dororis fillus ; podobně:
z toho lze poznati čnde intelligitur; 6)
když se z celku jednotlivosť vyjme, klade
se v lat. ex, inter, de, in (jeden z nich
unus ex dis, ze třech Antoniů vyvol de
tribus Antontis eligas), častěji však gen.
(unus eorum, nullus eorum, mnozí z lidí
multé hominum); T) ze vši síly své omni
bus viribus; 8) v četných příslovkových
rčeních (na př. = nenadání, z lehka,
z cela a t. d.) klade se v lat. vhodné
adv. n. podobné úsloví, ost. v. ta která
slova.

za, praep., I.) sakk. 1) o prostoru, a) kvy
tknutí pozadí post; pone; za sebe polo
žiti post se, post tergum poněre, hoditi
(post se) rejicčre; za dveře se postaviti
pone fores asstslěre; za někoho zajíti, u



za.

stoupiti pone algm receděre; hleděti za
sebe respicčre, v. též „spět“; posaditi se
za stůl * assiděre mensae, (u Římanů)
accumběre; b) ——přes lrans: za řeku
trans fluvium; těž ulíra: vyjíti za čČeřen
Tauru ultra juga Tauri egredi; 2) o ča
se, a) — po uplynutí času jistého: post
(za osm dní přijdu post hos oclo dies ve
niam ; za rok anno post, za malou chvíli
post breve tempus n. brevi temporé tnler
Jecto); b) — v jistém čase intra 8 akk.,
jn 8 abl. (za málo dní zníra paucos dies,
za sedm dní tníra seplem dies, za rok
in anno, za hodinu in hora), méně ur
čitě pouhým abl. (za málo dní paucis
diebus); zvl. k vytknutí trvání per (za
mnoho dní == po mnoho dní per plures
dies; spravoval zemi za čtyry léta provinciue(per)gualuor| annospraerat;
na otázku „kolikráte“ v čase určitém
stává in s abl.: dvakrát za den dis in
die; třikrát za měsíc ler 7n mense, za
rok dn anno a p.; 3) na jiné poměry pře
nešeno: a) v úsloví: jíti, dostati se, za
koho, za muže nuběre alcut; za Ženu
vzíti ducčre aliguam (uxorem); b) k o
značení části, k níž děj sluší, klade se
abl: za nohy koho táhati trahěre algm
pedibus; c) k vytknutí ochrany a p. pro:
za vlasť bojovati pro patrič pugnare,
státi, býti za koho favěrealcui; d) k na
značení předmětu, o nějž se zasazujeme
pro, de (bojovati sač contenděre de re
elga), prositi, žádati, zkoušeti zač, v. ta
to a p. slovesa; e) o ceně, a) u subst.
klade se gen.: mzdu za práci žádati mer
cedem laboris petěre; to byla odměna za
moji ctnost hoc erat praemium virtutis
meae; P) u sloves „koupiti a prodati“ a
p. cena určitá vytkne se abl. (statek ten
koupil jsem za 20 talentů praedtum vi
ginti talentis emi); n. pro (dvě miny dáti
zač duas mnas dare pro re alga); vy
tkne-li se však cena všeobecně, na př. za
malon neb velkou cenu, kladou se gen. mag
m, parvi, minoris, pluris a p.; avšakříká
se: za mzdu mercede, prelio (magno prelio
conducěre algm a p.); za peníze prae
sentt pecunia (eměre algd); taktéž u slo
ves „zaměniti“ a p.: dáti vola za koně
bovem eguo commutare; poslal jsem ti
knihu, co mi za ni dáš librum tibi mist,
gutid měihtpro eo dabis? jinak a) k na
značení náhrady a p.: ne bohatý, za to
ale učený st non ďives, at doctus; ironi
ceky: acilicet, nimirum (ua to je ale ve
liký pán * nimirum est vir nobilis); B) ne
mohu za to, že.... non fič meo větio ul
etc.; +) u sloves „pokládati, míti“ a p.
nepřekládá se „za“, nýbrž klade se v
akt, akk., v pass. nom. (mám je z8 do
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brého muže bonum virum eum existimo —
bonus vir a me exristimatur), u haběre a
esse však může též pro státi (habeo eum
pro viro bono; jeden platí mi za sto tisíc
est mihi unus pro centum millibus) n. tn
star (Plato jest mi za všecky P. měhi in
star omnium); jinak arci: pokládati za
to, že.... sibi faciendum putare etc.;
za jisto míti, bráti pro certo haběre, ua
nic považovati pro nihilo haběre n. du
cčre; podobně: jest za obyčej mos n. mo
vis est (s inf, n. ut); £) k vytknutí vlast
nosti u sloves: voliti, určiti, míti koho
za něco, býti u koho zašž a p. Se „za“
nepřekládá, nýbrž klade se v akt. akk.,
v pass. nom.: Brutus byl za prvního
konsula zvolen Brutus primus consul fac
tus est; Aristides jmín byl za muže nej
spravedlivějšího A. vir justissimus habi
tus est; za boha koho míti, ctíti dívino
honore prosegui algm; býti komu za syna
jilii locum obliněre apud algm; míti koho
za mrtvého algm mortůum esse pulare;
ost. v. ta která slovesa; h) o postupu
dějů, a sice ve větách třičlenných: sa
jedno n. za první, za druhé, za třetí pri
mum, tum, post n. deindě (n. čerttum est),
též primum, deinde, tum n. posiremo, V
čtyrčlenných střídají se u prostřed dein
de a tum, též praeterea, mox, porro atd.,
n. i menší věty jako acceďit guod, ad
dunt etiam, adde huc, gutd guoď? v.
Voj. Ruk. $. 24, pozn. 1.; i) rčení:
ani za vlas, za Časté, za jistě, za těžké,
ra spravedlivé, za dobré atd., v. tato slo
va; k)co za, v otázce, a) — který gušs,
gui (co za příčinu? guam ob causam?
guid est guod?); B) — jaký gualis (co to
za řeč od těchto lidí gualis est tetorum
hominum oratio?); 1) Z na místě koho,
pro koho pro (umříti za koho pro algo
mort); II.) s gen., o čase, 1) -= počas,
včas, k vytknutí trvání děje per (za těch
to dnů per hos dies); častěji však poubý
abl. (hts diebus; za svého tribunátu vo
jenského čribunatu militum, za mé ne
přítomnosti me absenle, ještě za času
války dello nonďum confecto, za krále to
ho sub hoc rege, hoc regnante, za vedení
něčího algo duce; sa panování Augusta
Augusto regnante), někdy větou s dum
(za těchto událostí dum haec geruntur,
též inter haec) n. s guum (za vlády 30
tyranův guum riginta tyranní essent);
2) k vyjmenování současností klade se v
Jat. pouhý abl.: za našeho pacholetství
nobis puerie n. in: za mládí tn pueritia,
in adolescentia, těž puer, adolescens ; jež
co přistávky stojí (Cicero za svého m,
C. puer, adolescens); za světla luce n,
snčerdiu; III.) s instr., 1) o místě postí
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pone; za sebou posť 8e, post tergum (ha
běre algd); za táborem býti post castra
esse; za chrámem Kastora pone aedem
Castoris; rozbil tábor za Caesarem ultra
Caesarem caslra feciť; 7— mimo extra
(urbem a p.); za zády něčími, pův. post
tergum, tp. clam algo n. inseto algo; za
stolem seděti * asaiděre mensae (u :ŘÍí
manů) accubare, hned za něčím secun
dum algd; u sloves pobybu často před
slovcem sud (vézti něco za kým subve
hěre n. supportare na př.frumentum exer
citu, jeti ra kým audsegui algm curru
n. nav? a p.); je-li „za“ — s druhé
strany, klade se črans: za Tiberou trans
Tiberum, sa řekou trans fluvium; za mo
řem ležící lransmarinus; 2) o pořadu —
po secundum; jíti za kým secundum algm
šre, — následovati segu? algm n. algd,
subsegut algm; jeden za druhým altus
post altum, alius ex alio, alus atgue a
bus; vlna za vlnou se žene + unda su
pervenit undam; 3) k vytknutí příčiny n.
pohnutky ex n. pouhý abl. (za tvým do
volením permissu tuo, za radou koho
algo auctore, za tvým rozkazem če ju
bente, jusu luo); za tou příčinou ejus rei
causa, hanc ob rem, hac de causa, pro
plerea, n. větou guae guum ita sint (e8
sent a p.), res guum tla se habeat (habě
reť); za jiným účelem alio consilio3 v.
též „u“; 4) k vytknutí příčiny zdánlivé
— pod záminkou simulalione, per cau
sam, specie rei alcs, simulata re alga;
v. „záminka“; 5) o čase, za tím, v. „zatin“

zábava, a) — zabavení zboží publicatio (bo
norum); do z. vzíti, v. „zabaviti“; b) —
zaneprázdnění, v. toto; ©) ——vyražení
delectatio, oblectatio, = rozmluva sermo,
sermo familtari8 ; Ost. v. „vyražení.“

zabaviti, -ovati, a) — zadržeti retiněre, mo
rart alom; b) =. zboží, statky něčí, zvl.
se strany státu (co trest) publicare n. in
publicum addicčre (bona alcs); — právně
zadržeti, nevydati refiněre (naves); vin
dicare sibi algd 3; 2) z. se, a) — zdržeti
se morart (in loco algo), tp. z. se s čím
(dlouho se zanášeti čím) tmmorari ret al
cui; morari, haerčre in realga; b) — za
neprázdniti se, v. toto.

zábavnost, v. „zábava.“
zábavný, kratochvilný, a) o osobách ju

cundus, multi et jucundi sermonis; b) o
věcech jucundus, gratus, n. se opíše rče
ním voluptatie causa.

zabedniti, něco odstručre algdď.
zaběhlý, fugitivus,
zaběhnouti, zabihati, kam Aa)intr. tníro cur

rěre, — z očí ujíti, utéci profugěre, au
fugěre, — uablouditi čitnere deerrare; tp.

zábava — zabývati se.

zabíhají mu slzami oši lacrimae ei obori
untur; zabíhati do čeho (v řeči) a pro
postto n. a re abire, digredi; řeč uabíhá
na cizí předmět oračio ad alia aberrat;
b) trans., cestu komu z. zntercluděre al
cut viam.

zabezpečiti, něco tutum redděre n. praestare
a!gd; mír z. pacem confirmare, dovoz 0
bilí facčre uf commeatus tuto) subvehi
posait; =. komu co ubezpečiti koho
čím, v. toto.

zabihati, v. „zaběhnoati,“
zabíjení, zabiti, caedes.
zabiliti, dealbare (parčetem).
zabírati, v. „zabrati.“
zabiti, zabíjeti, a) ——zatlouci, zaraziti, v

toto; b) — do smrti ubiti snterficčre, ča6
děre, occiděre algm, v. „savražditi“ ; ble“
skem zabit býti fulmine percuti, de coelo
tangi; 2) =. se (sám) mortem sibi con
sciscěre, manus n. vim stbi inferre.

zablesknouti (se), a) o blesku v povětří:
zablesklo se fulsi!, fulgor micavit; b) o
zbrani: /ulgére; meče se zableskly mi
cantes fulsěre gladii.

zablouditi, errare, deerrare in itinere, aber
rare a via; z. kam errore deferri algo.

zabočiti, z cesty deflectěre, declinare de via,
do území Tusků 21 Tuscoa.

zabodnouti, zabůsti, a) z. (sobě) něco do no
hy indučre se in algd, na př. in clavum;
b) z. koně == ostruhou bodnouti, v. 0
struha“; ©) z. koho čransfigěre n. traji
cěre, percutěre algm.

zábradlí, -0, pluteus; lorica (zvl. za zděch).
zabrániti, zabraňovati, čemu, v. „brániti“ b).
zabrati se, zabírati se, do čeho, lotum se ab

děre (literis n. in literas); ingredi n. se
dare (in sermonem čum algo); do spaní
se z. artus algm complectiiur somnus;
zabrán v čem čntenlus ad algd, zabrán
býti v myšlénkách in cogitatione dejizum
esse; intentum esse meditationt; 2. se kam,
v. „odebrati se“

zabřednouti, zabřísti, kam, a) pův. tmmergi
(in paludem); mergi n. demergt (eoeno);
b) tp. tncurrčre, delabi, udduci in algd;
v hříchy z. in vitia labi, in errores in
duci, a virtute disceděre; do kaliště ne
pravosti n. v nepravosti z. in omma jia
gitia se ingurgitare, v dluhy aere ali
eno demergi n. obrui, v nouzi aď inopt
am redigi.

zábsti, algěre; frigěre; zebe mne v noby
pedes frigent.

zabývati se, a) s kým, > obcovati consue
tudinem haběre cum algo; ——vyrážeti se
sermones conferre cum algo; v myšlén.
kách z. se s kým, v. „mysliti“ na koho;
b) z. se čím, v. „zanášeti se“, „obírati
ge“, též pouze agěre algd.



zaceleti

zaceleti, = zaceliti se, v. násl.
zaceliti, ránu otcatricem ad planum redďi

gěre; vůbec sanare, curare vulnus; me
deri vulneri; rána zacelená cicatrix; z.
se cicatricem ducčre, rány, které se za
celují ulcera, guae cicatricem ducunt.

záclona, v. „záslona.“
zacpati, něco obturare (foramen, aures); ob

stručre (rivos, tlinera portarum); uši vo
skem z. auribus obděre ceram.

zač, 1) v otázce, a) — za jakou cenu guan
ti? b) — za co, za jakou věc pro gua
nam re; zač mne máš? gu?a n. gualis
tibi videor? vím, co jsi zač scio, guis n.
gualis si8; 2) ve větě vztažné: zač, za
čež pro gu0; pro gua, pro guibus; on
není ten, zač jej máš non is est, gut tibi
esse videtur; Ost. V. „za.“

začaditi, něco * fulgine obliněre algd; zača
děný, začadlý fuligine oblitus; fumosus
(imagines).

začasté, adv. v. „často.“
začáteční, primus; z. slovo primum verbum ;

Z. písmeno principium nominis; litera
grandis (velké písmeno); z. pokus, práce
A p. primiliae; z. vyučování elementa
(prima).

začátečnice, guae elementu discit; rudis (in
alga re).

začátečnický, v. „začáteční,“
začátečník, gu%prima elementa (literarum)

discit; též tiro, rudis; zvl. z. ve čtení a
psaní elementarius,

začátek, vůbec znilium, co základ následují
címu principium; v řeči vzletné též pri
mordium, exordium ; — původ ortus, ort
go; ze z. tnilio, principio n. in pr. (na
z.), ab tnitio n. principio (od z.), od z.
= od prvopočátku ab ulťímoinitio; často
v podobných rčeních adj. primus: na z.
jara primo vere, na z. noci prima nocte,
dne prima luce; od z. obležení a pri
ma obsidione; slovům pochlebníků hned
ze z. sluchu nepopřáti aď assentatorum
verba stalim prima aures clauděre; od z.
až do konce a primo ad exitremum; =.
učiniti, 8 čím inilium facčre (capěre, su
měre) ab re alga, v. „začíti“; z. byl uči
něn, vyšel, též initium ortum est (ab Am
biorige); z. vzíti, v. „začíti“ II); od z.
vypravovati ab ultěmo initio repetěre, al.
lius ordiri et repetěre; ordine rem omnem
narrare; jaký z. takový konec principiis
consentiunt exitus; zvl. a) začátky — po
čátky, počátkové (vědy a p.) elementa; tni
ča (— první pokusy, neohroubané) rudi
menta, všecka tato často sesilena slovem
prima; z. řečtiny, též primae literae grae
cae a p.; b) z. řači a p. vůbec prima
orationis verba, co oddíl řeči — úvod ex
ordium, prooemium; na z. kniby primo
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hbro; z. básněprooemium; na z. kusu (di
vadelního) prima fabulž; z. lista prima
epistolae verba ; c) z. světa principia (prt
mordia) rerum; od z. světa post homěnes
natos, post hominum memoriam.

začernění, tp. v. „osočení.“
začerniti, a) pův. nigrum colorem tnďucčre

rei alcui; b) tp. z. koho conffare invi
diam alcui, adducěre algm (tn invidiam,
u koho zn suspicionem adducěre algm al
Cul; V. posočiti,“

začervenati 86, v. „zardíti se “
začež, V. „zač.“
začíti, začínati, I) trans., 1) se subst., adj.

n. pron. co předmětem: z. něco, (na roz
díl od přestávání) ineipěre (facinua, bel
lum); suscipěre; (vzhledem k dalšímu po
stapu) ordiri, exordiri (bellum); (z. ně.
čeho provozovati, stavěti a p.) snaltlučre
algd; (na rozdíl od dokonání) tnchoare;
něco velikého z. aggred: (rem alguam);
o křiku a p. čollěre (clamorem, atrido
rem, cachinnum z. křičeti, křehotati, smáfi
se atd.); mověre (bellum, seditionem); z.
bitvu proelium committěre, cerlamen con
serčre, při s kým z. litem intenděre al
cut; hru (divadelní) z. spectaculum com
mittěre, nepokoje z. turbas erxcitare, com
mověre, mověre, voliké věci z. magna mo
liri; rozbroj n. svár =. causam Jurgii in
ferre; rozmluvu začali jsme asi takto
sermo nobis a tali guodam inttio ductus
est; zvl. a) co mám z. gutd incipiam n.
guid faciam ? nevím, co mám z. guid fa
ciam nescio; haereo, haesito (guid faci
am); co začnu s tím člověkem gutd hoc
homine faciam? s tebou guiď tibí fa
ciam? b) s tím člověkem nelze nic z. est
homo ille paulo difficilior; homo tste in
eptus est ad omnia; homo iste a vitiis re
vocari non potest, a p.; 2) s inf. znozpěre,
v časech minulých coep?sse, B inf. pass.
coeptum esse (začal mluviti dicčre coepit,
most začal se stavěti pona aedificari coep
tus est, začali nás o rada se tázati con
suli coepli sumus; začali házeti nádobím
vasa conjici coepta sunt); začal přechá
zeti transeundi inilium fecit; někdy „z.“
s inf. v lat. jediným slovesem lze vy
tknouti: s. boleti condolescěre, =. ho
řeti ardescčěre;.z. odpočívati gujeti se da
re, traděre; avl, „, začíti, abs. — začíti
mluviti ordiri, exordiri, incipěre (začal
takto ita incepit, exorsus est); z. po kom
excipěre algm; podobně: kde řeč začala
unde orsa est oratio; b) z. mluviti, a) =
nemlčeti déle incipěre logui, silenttum
rumpěre; fB)— mluviti napřed, před o
statními primo loco dicěre; tmtium fa
cěre dicendi; II) intrans. 7—začátek uči
niti, míti incipěre; imltum capěre, oririj
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ordiri; proficisci, nasci; něco začíná od
koho initium alcs ret fit n. oritur n. na
scitur ab algo; z. 8 čím a re ulga int
ltum facčre n. capěre, tncipěre, oriri; za
čal s vražděním ú mne caéďis initium
fecit a me; pohoří začíná u moře Jugum
montis a mare surgit; bitva začíná prot
lium committitur, válka bellum suscipitur,
oritur, den začíná, v. „dníti se“; večer
začíná, v. „tmíti ee“; zvl. z daleka z.
altius repelěre, longius abire ; longe repe
těre algd; z náhla z, ex tempore n. sub
ito dicěre; III) z. se, v. předch.

zad, pars posterior; z. lodě puppis; z. do
mu postica pars n. poslicae partes atdi
um; domus poslica; z. vojska acies po
strema n. extrema, (na pochodu) agmen
novissimum ; zvl. a) zadem per poslicum,
a tergo; per aversam partem ; zadem do
mu utéci proripěre se postica parte (pa
latit), ujíti domo posticá clam egredi; za
dem do domu vstoupiti * aversam domum
sngredt; b) na z., do Z., V z. in aversum,
— nazpět retro (na př. torgučre), jindy.
u sloves předslovcem re: na =. hleděti
respicčre; v. též „nazad“; c) v zadu, po
Z. pone, post, post tergum; alergo; v za
du jíti pone segui; pone comitari algm;
nepřítele v z. nechati hostem. post tergum
relingučre; u sloves často předslovcem
re: v zadu n. po zadu jiti receděre, po.
zadu n. v zadu zůstati remaněre, resi
děre, restare, tp. parum proficěre in alga
re (— málo prospívati); u spojení se
subst. opíše se Často adj. exiremus n. ul
timus: v zadu v knize on extremo libro,
v zadu v domě 2%ulťimis aedibus; v z
se připojiti agmen clauděre n. cogěre; d)
na zad n aversa parte (na z. bydleti
* Zn aversa parte domus habitare); a ter
go (esse); lid, který jest na =. vojska
gut agmen claudunt; e) ze z., od z. a

zad — zadržeti.

zadák, proximus; zvl. pl. zadáci ——poslední
voj agmen novissimum.

zádati, zadávati, a) — pryč dáti, postoupiti
deferre algd ad algm; tribučre n. dare
alcui algd; ještě jedno místo lze z. mu
nus (locus) vacat; statek svůj =. ceděre(alcut)possesstone,© bonia;deceděrede
possesstone; tudiž tp.: práva svého ne
zadati lueri jua $uum, právo 8vó Z. C6
děre n. deceděre jure suo; b) ——uložiti
praecipěre alcu% algd, práci injungěre,
imperare alcui algd; ©) z. prosbu, žádost
u koho Uibello m, seripto adire algm, oč
petěre algd ab algo; z. žalobu u soudu
causam deferre ad judices, proti komu
litem alcut intenděre; d) z. si něčím de
digmtate sua disceděre, nezadati si algdď
de auctoritate sua déminui non pali, dig
nitatem suam imminui non pali.

zadáviti, koho, + spiriftum n. fauces eliděre
alcui ; trucidare algm.

zadek, a) v. „zad“ ; b) = řiť anus; nales,
clunes.

zadělati, a) — zacpati, v. toto; b) — oblo
žiti inoluděre algd (auro); c) z. ovoce a
p. condire algd (sale ete.); těsto z. fart
nam subigěre.

zadlužiti, něco aere alieno obligare n. ob
ručre algd; + pignoris nomine obligare
algd; zadlužený obaeratus, aere alteno
obligatus, velmi aera alieno obrutus; ne
zadlužený * aere alieno vacuus; 2) z. se
in aes ahenum inciděre; aes alienum fa
cěre, contrahčre, confiare.

zadní, a) pův. posterior (pes, pars); z. díl
lodě, domu, z. vojsko, v. „zad“; =. dveře
posticum, z. brána porta postica n. aver
sa, (v táboru) porta decumana; nejsad
nější postremus, extremus, ultimus; remo
čissitmus; b) tp. — Špatnější infertor; z.
býti post esse, o věcech posťhabert, post
pon? (ret alcut).

zadnice, v. „sadek.“
zadost, v. „dost.“
zadržeti, zadržovati, a) = .od padení ucho

tergo; a parle aversa, často též pouze
adj. aversus: ze z. i z předu aversus el
adversus n. adversus el aversus, též ab
utrague parte; od z. připadnouti, ze z.
na koho udeřiti algm aversum n. a tergo
aggredi, invaděre; vtáhl voly zadem n.
ze z. dó jeskyně aversos boves in spelun
cam iradil.

záda, a) — břbet tergum; na z. ležící su
pinus; =. ukázati |. bitvě) terga vertěre;
obrátiti se ke komu zády avertěre ge n.
disceděre ab algo; tp. za z. něčími clam
algo, pomlouvati koho alcuž absenti male
dicčre; míti něco za zády — přestáti de
fungi, perfungi alga re; kýž bych toj
již měl za z.! ulinam defunctum sit!
b) — plece humeri; na z. vzíti koho ef

ferre algm in humeros, suscipěre n. lol
lěre algm humeria.

RS

vati reliněre algm n. algd, excipěre (la
bentem, padajícího); sustiněre algm; b) —
dále nepustiti retiněre, inhiběre algm n.
algd; sustiněre (eguos); z. loďku navi
gium inhiběre; z. koho na útěku /fugam
ales repritměre (sistěre), fugam aleui inter
oluděre; podobně: dech z. spiritum reti
něre, animam compriměre, z. pláč, smích
repriměre flelum, risum, gemitum, conti
něre rtsúům, hněv cohiběre iram, slzy la
crimas cohiběre; ©) z. koho n, něco. prá
vně z zatknouti comprehenděre algm;
— zabaviti vindicare stbi algd; vretiněre
(náves); d) — za sebou zdržeti, povinné
nevrátiti redděre nolle alcut algd; recu
sare algd dare, praeběre a p.; z. hříchy



zadu — zahraditi.

non dare veniam peccatorum alcut; u 86
be z. = zamlčeti, v. toto; 2) z. se, na
čem prehenděre (amplecti) algd manibus;
sublevari re alga.

zadu, adv. v. „zad.“
zadumati se, in cogitalione dejirum esse; in

tentum esse medilationi; zadumán n co
gitatione defixus,

zadumčivost, perpelua guaedam animi tri
stilia; animus trislis maestusgue; aegri
tudo, tristitia.

zadumčivý, čristitia guadam perpetua et
maerore ajfectus; melancholicus; obec
něji čristis, maestus; adv. animo trtati,
maesto.

zadusiti, koho sujfocare algm n. intercluděre
spiritum (animam) alcui; z. se sujfocaři;
sptritus mihů intercluditur.

zadušení, su/focatio; obyč. opiše se slovesem
předch.

zádušní, z. body, v. „umrlčí“
záha, ve rčení: záhy, co adv., v. „časně“,

„v čas“
záhada, guaestio difficiltor n. pouze guae

slo.
záhadný, de guo guaeritur; — nejistý am

biguus, incertus, dubius; jest věc z. in
certlum est, non conslat, velmi magna esl.
guaeslo.

zahájiti, něco, a) pův. zahraditi septre
(čocum); — zabrániti, v. toto; b) tp. —
začíti něco na př. jednání nějaké ini
tum ales rei facčěre; algd exordiri; slav
nost z. * solemmilalem exordiri, sezení
* solemní more conciom praefari; řečí z.
něco T oratione solemní initium ales rei
auspicart.

zahálčivec, zahaleč, žomo languort et desidiae
deditus; homo desidiosus n. deses,

zahálčivost, v- „zahálka.“
zahálčivý, deses, desidiosus; nečinný

zners, ignavus, piger; bez příhany oťio
su8; z. se státi onerliae ef socordiae 86
dare; adv. ignave, segniter; otiose,

zahálení, v. „zahálka.“
zaháleti, destdem esse, languort et desidiae

se dare; bez příhany cessare, ottari; ni
ni agěre.

zahaliti, -ovati, něco vélare, tp. legěre, ob
tegěre, obscurare algd; z. něco do čeho
involvěre n. velare algd re alga.

zahálka, desidia ; tnertia, oltum iněrs et de
sidiosum; bez příhany = nečinnosť, prá
zdno ottum.

zahanbení, a) pův. opiš slovesem; přijíti
k z. — zahanben býti, v. „zahanbiti“;
b) — hanba pudďor; k mému velikému z.
cum magno meo pudvre.

zahanbiti, koho, a) pův. pudore afficčre
alom, ruborem aleut ajferre, suffunděre;
part. zahanben pudoro ajfecius n. suffusus;
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z. se erubescěre; b) — předčiti longe an
tecellčre, facile superare algm.

zaháněti, v. „zahnati.“
zahatiti, komu cestu a p. čntercluděre, clau

děre alcui aditum.
zahladiti, -zovati, delěre, exciděre (gentem,

urbem, hostes); oeciděre (hostes) ; conterěre
algd; zahlazen býti deleri atd., též inter
dre, perire,

zahlazeni, oceidto, exstinctio; těž inleričus,
pernicies ; v. těž „zahubení.“

zahlazovací, válka bellum tinternecivum.
zahlédnouti, zahlídnouti, něco conspicěre, con

spicart algd.
zahloubati se, v. „zabrati se.“
zahnati, zaháněti, 7m odehnati (pův.) adigěre

algd, — zapuditi pellčre, depellěre, ex
pellěre, ejicčre (algm de u. ex loco, pos
sessione ze statku); deturdbare (hostes ex
D. de vallo); fugare, projftigare (hostes),
též loco suo mověre (hostem); ženu z. re
pudiare uxorem; tp. starosti z. cuřaspel
lěre, dissipare, dlouhou chvíli čempus
fallěre (re alga); nedah, nemoc 3. mor
bum depellěre, remověre, — vyléčiti morbo
mederi; žízeň, hlad =. explěre siťim, fa
mem, spaní somnum excutěre.

zahnízditi se, a) pův. nidum čin loco algo
facčre; b) tp. a) o člověku sedem figěre
in loco algo; trrepěre; P) o mravu a p.
inveterascěre.

zahnouti, 7m ohnouti, tn/flectěre algdď.
zahoditi, zaházeti, zahazovati, něco, a) —

odhoditi abjicěre, dejicčre algd; projicčre
(arma); b) zaházeti něco čím obručre,
opplěre alagd, — naplniti complěre (fos
sam); 2) z. se se abjicčre, dignitati suae
parum consulěre.

záhodný, utilis, salularis, == slušný ae
guus; jest z. aeguum (fas, par) est obyč.
s akk. a inf.

zahojiti, ránu samare, curare vulnus, těž
s přídavkem uč cočat; medert vulneri; z.

„Se cožre,
záhon, area, (vyvýšený) pulvinus; — brázda

sulcus.
zahořeti, milostí, láskou, zlostí exardesečre,

inflammari amore, tra.
zahostiti se, v. „uhostiti se.“
zahrabati, -ovati, defoděre algd (in terram),

conděre, absconděre algd (in terra), —
přikryti obručre algd; mrtvolu z. humare
algm; 2) z. se — skrýti se abděre, 0c
cultare se, do kněh adděře (n. involvěre)
se hteris n. in literas.

zahrada, hortus; — sady horti.
zahraditi, něco sepire, obstručre algd, plotem

a p. nlersepire, obseptre, praesepire (viam,
der alcui); z. řeku prohiběre navigatio
nem; valy se z. locummunitionibus sepira,
castra in loco algo communzre.

31**
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ahrádka, Rortulus.
ahradní, gen. horti (hortorum) n. adj. hor
tensis.

ahradnictvi, topiaria; hortorum cultus,
ahradník, topiarius; též arborator; + hortu
lanus.

ahraničný, exter n. eglerus (gens, hostis);
exlernus (bellum).

ahrávati (si), s kým Jocari, luděre cum
algo; ludos, facěré; je-li „z. si 8 kým“
— žerty a smích tropiti-si, v. toto; po
dobně: vítr zahrává si (s) čím est algd
ludibrium venlorum; on zabrává 8 přísa
bou jusjurandum ei ludus n. jocus est;
štěstí mnohdy podivně zahrává mir? sae
pe sunt casus forltunae; osud si s oběma
zabrál fortuna utrumgue versavit.

ahrnouti, něco -= obsáhnouti comprehen
děre, complecti, (im 8e) continěre algd;
— připočísti, vpočísti, v. tato; zahrnut
býti v čem čeneri, conliner' alga re; v
této ctnosti jsou všechny ostatní zahrnuty
hac una virtute ceterae omnes continen
tur; celé dějiny v jednu knihu z. uno
hbro omnem rerum memoriam continěre;
z. koho s kým n, mezi koho nm,v počet
těch, kteří.... aseriběre algm in nume
rum talum virorum, gut etc.; numerare
algm (in amicis, inter 8uos); z. koho čím
cumulare algm re alga.

ahroziti, komu, v. „hroziti.“
ahřáti, zahřívati, calefacčre, (mírně) čepe
facčre, (teplem tělesným, jako slepice
vejce) Jfověre algď; tělo n, se z. corpus
calefacěre (chůzí eundo).

ahřměti, zahřímati, a) pův. intonare; b) tp.
— vykřiknouti tnlonare (vox tribuni in
čonuit); z. na koho acerdius invehi in
algm.

huba, pernicies ; exitium, inlerilus; pestis;
na z. býti perniciei esse; jacís lidé na
z. jiným zrození guaedam pestes homi
num DA Z. n. v m přijíti pessum dre;
perire, interirej; na z. přivésti, v z. uvrci
koho perděre algm, chtíti perniciem mo
liri n. parare alcui, de ewilio n. interitu
ales cogitare; sám sebe v z. uvésti ad
interitum ručre, in perniciem incurrěre;
ipsum sibi perniciei esse; od z. zachovati
obec. rempublicam eb očcasu restitučre,
někoho algm ab tinteritu vindicare n. re
trahěre; že záhubou vlasti své vinni ne
jsou nihil se, guare périre merilo debe
rent, admistsse.

áhubce, exwstinctor;evérsor; perditor; obec- |
něji pestis,

ahubení, deletio (urbis), eversio (urbis, rei
publicae) ; = záhuba, v. toto.

ahubiti, delěre (urbem, gentem, hosles), ever
těre (urbem, rempublicam), exciděre (gen
tem), exstirpare (vita), evellěre (mala);

zahrádka — zachovati.

— zabiti necare, conficčre algm, V. „Z8
biti“; nepřátely z., též (důr.) hostes ad
dnternecionem caeděre; o nemoci, moru A
p. absuměre, consuměre, conficěre (multos
homines).

záhubnosť, vis nocendi, n. se opiše, na př.:
kdo nenahlíží z. toho? guis non intelligit
hanc rem esse perniciosam? v. násl.

záhubný, perniciosus (mors, bellum, pax,
consiltum, lex); exwitiosus(conjuratio), pe
stifer, funestus (tribunatus); mírněji —
škodlivý nomčus, nocens; damnosus (bel
lum); osoba mládeži z. pernicies n. pe
stis adolescentium; z. býti, z. vliv míti
permciei esse, (škoditi) nocére; adv. per
niciose; pestifere, funeste,

zahustiti, densare, condensare algd,
zahvízdnouti, sibilare,
zahvízdnutí, sibilus,
záhy, v. „záha.“
záhyb, u šatu a p. sinus (z. z togy udělati,

shrnouti stnum ex loga facčre); z. cesty
a směru vůbec amfractus (kdyby nebylo
z. si nullus a. intercederet).

zahynouti, perire, interire (fame, sšti), těž
confici, necari, enecari, absumi (fame,
sihi); důr. exstingut; v bitvě z. caděre,
— zabit býti inlerfici; — zemříti mort;
nechati koho hladem z. fame necare algm;
ve vlnách z. aguč mergi, (ztroskotáním
lodě) naufragio perire.

zahynutí, interilus, exilium, pernicie8; V.ptá
huba.“

zacházeti, v. „zajíti.“
zacházka, circuitus, ambages; z. učiniti, pův,

circuitu uti, tp, — zabočiti, v. toto.
zachmouřiti, zachmúřiti, něco, a) pův. čene

bras obducčre n. ojffunděre rei aleut; ob
scurare algd; den zachmůřený dies nu
bilus; b) tp. čelo z. contrahčre frontem;
zachmůřený, tp. dristis, tetricus; 2) z. 86,
a) pův. odscurari; zachmuřuje se, neos.
nubilatur; b) tp. contrahěre frontem.

zachovalost, bonž mores, (morum) inlegritas ;
innocenlia.

zachovalý, dobře z., na cti z. integer, bene
moratus; innocens, důr. sanctus.

zachování, -ávání, conservatio, observatio (de
coris), obtemperatio (legibus); zachování
= zdar, blaho a p. salus; z. sebe sama
conservatio sui, salus (mea, tua atd.); Z.
lidu salus populi; ost. opiš slovesem.

zachovatel, -ávatel, 7- vysvoboditel servalor ;
čonservator; — plnitel guč servat (legem),
expleť n. tmplet (officium).

zachovatelka, conservatrix; v. též předch.
zachovati, -ovávati, a) — od zlého ochrániti

servare, conservare, tutum servare, salvum
praestare, tueri algm n. algd, od čeho n.
před čím, čehoa re alga, těž avertěre
alad ab algo; od záhuby z. koho relra



zachovávání — zajeti.

hěre algm ab interitu, ervpěre algm a
morte; zachoveiž tě bůh deus te servet!
v. „chrániti“ ; zdraví své hleděti z. vale
tudini operam dáre; «. koho (při životě)
incolumen servare algm, servare alcui vi
lam; b) — nevypustiti servare, continěre
(secretum tajemství); u sebe, při sobě z.
něco — neříci continěre, taceére, tacitum
teněre algd; to u sebe zachovej hoc čibi
soli dictum puťta; v paměti n. v mysli
z, něco memorid teněre, in memoriá reli
něre algd, těž memoriam rei ales reti
něré; někoho n. něco vždy v mysli za
chovám nunguam ex antmo alcs n. alcs
rei discedet memoria, alcs n. alcs ret me
moriam nulla unguam delebit oblivio; ©)
— plniti, šetřiti servare, observara (le
gem, officium, praeceptum), teněre (mo
rem, modum), colěre (riťus paťrios); ml
čení z. silenitum teněre n. obtiněre; po
slušnost z. komu obdsegut, morem gerěre
aleut; víru komu z., slib z. servare ji
dem, teněre promissum; slušnost přísně z.
mire custodire decorem; přátelství z.
s kým amiciliam gerčrecum algo; zacho
vávají tento řád n. spůsob v rozbíjení
stanů hoc modo castra poněre solent n.
consueveruní; 2) z. (si) peníze parstimo
nia n. parce vivendo colligěre algd; 3)
Z. 86, a) učiniti dobře n. zle gerčre
(tractare) se (ita, male, honeste, turpiter,
bene, tak se z. ke komu ťa n. čalem se
gerčre alcui; se praeběre (dignum majovi
bus, durum); z. se co občan pro cive
se gerčre; tiše se z. guiescčre, nestranně
medium se gérčre; z. 8e věrně a pravě
algs praestat fidem guam debet n. debi
tam mn.guam €eum praestare decet; jak
se mám z. guid agam? z. se podle čeho
n. nějak obtemperare n. obsegut (volun
čati ales), accommodare se (ad volunta
tem n. arbitrium alcs), segut algd; obser
vare algd; z. se tak, jakž někdo rozkáže
alcs dicto audientem esse n. parěre; jus
8is alcs audientem esse; guod algs jubetn.praecipit,facčre;mihil© detrectara,
guod guis imperat; b) z. se komu pro
bari, sufficčre alcui, v čem alcu? algd
probare; všechněm se z. omnibus satis
facčre n. probari; ©) — zachrániti se se
servare, saluli suae consulěre,

zachovávání, v. „záchování.“
zachrániti, Koho n. co servaré, conservare

(algm, rempublicam), saleum praestare
algm, před čím ab alga re servare algm;
2. něco čn tutum perferre algd; =. koho
před smrti eripěre algm a morte, retra
hěre algm ab interitu; štít jest zachrá
něn clipeus salvus est; ost. v. „zachovati“
a); 2) z. se se servare, aaluli suae consu
lěre, kam confugěre algo.
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zachtíti se, concupisečre, zvl. neog.: zachce
se mi čeho concupisco algď; sludio n.
cupiďitate ret ales capior; cupido řei alcs
me incessit,

zachutnati, neos., zachutnalo mi něco delec
tat me algd, v. těž předch,

zachvácení, záchvat, opiš slovosem; někdy
též impetus (nápad).

zachvátiti, -acovati, comprehenděre, corri
pěre algm n. algd; adbripěre algm; 0 ne
moci a p. corripěre, invaděre, (— zdrtiti)
absuměre, consuměre, conficěre algm; ne
očekávaně, na př. o smrti oppriměre
algm; oheň zachvacuje něco 2gnis n. flam
ma comprehendt n. corripiť algd; za
chvácen býti nemocí corripi, tentari mor=
bo, in morbum inciděre, smrtí morte op
primi, corripi, žádostí cupiditas me raptí
Dn.nvadit n. inffammat.

záchvatný, vůbec gravis, antmos vehementer
commovens; z. výmluvnosť eloguentia om
num animos ad se rapiens, admirabilis
dicendi vis eťgravitas, 8výmluvností tak
z. tanta vi eloguentiae; z. řečník oralor
ad animos permovendos instructus et pa
ratus; «. strach pavor. subitus; je-li „z.“
— překrásný pulcherrtmus, suavisstmus,

zachvěti, zachvívati, něco n. čím agitare,
jactare algd; z. se treměre, contremiscěre ;
intremiscčre; inhorescěre (ad algd při čem);
země se zachvívá čerra intremiscit.zachytiti,zachycovati,erceipěre© (labentem
padajícího, též čelamissa střely); z. koho
na cestě čntercipěre (nuncium, též eptsto
las listy), deprehenděre (alos tabellartum
listonoše, též Nteras, naves); z. se čeho
apprehenděre, arripěre algd, rakama ma
nibus amplecti (saxa skal).

zajatec, vůbec caplus, gut custodia tenetur ;
zvl. ve válce captivus ; z. býti cuslodič
tenert,

zaječí, leporinus, též gon, leporis; tp. z.
srdcs animus timidus; žertovně: dáti do
zaječích, míti z, úmysl pecorum modo
aufugěre.

zájedek, mensa secunda.
zájem, a) ——zajmutí, opiš slovesom inter

cipěre algd, těž — do zástavy vzetí, rče
ním pignori accipěre algd; zájmem tre
stati pignore cogěre algm; zvl. z. do
bytka (vpádem nepřátelským), z. lidí, v.
„zajmouti“; b) v zájem, v. „v:ájem“;
c) zájem, zvl. pl. zájmy něčí — prospěch,
dobro něčí, v. tato.

zajeti, 1) intr. a) —zpryč odjeti aveřii (egu0,
curru); provehi; progredi, proceděre; —
dojeti eguo vectum algo tre; b) — za
blouditi, v. toto; ©) %. si n. sobě majore
circuitu veht; 2) trans, z. koho curru n.
impetu egui prosterněre algm; eguo pro
terčre algm,
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zajetí, od „zajedu“, opiš slovesem předch.
zajetí, od „zajmu, zajíti“, 1) — zajmutí, v.

„zájem“ ; 2) — držení v moci, vězení
captivitas; v =. býti caplivum esse, do
z. přijíti n. se dostati capi ab algo.

zájezd, a) — zajížďka, v. toto; b) nepřátel
ský z. do cizí země eXcursio n. incursi0 ;
expeditio; z. učiniti, o vůdci : mělites in
expeditionem educčre, o vojínech: ewcur
sionem facěre, excurrěre.

zajíc, 4epu3.
zajíkáti se, zajíknouti se, haerére n. haest- |

tare in dicendo.
zajíkavý, balbus.
zajímati, v. „Zajíti.“
zajisté, adv. sane, profecto; Mehercule; v.

též „skutečně.“
zajíti, zacházeti, A) za něco z. tre pone n.

posť alad (na př. pone n. post castra
ibant); o slunci a p. „gacházseti“ ocet
děre; zašlé slunce sol gut oceidit; b) —
ku konci se blížiti, pocházeti labi, inter
ire: o rodu exstingui, interire, o slávě
tolli, o rodině, obci conečděre, o barvách
evanescčre, o mravu a p. obsolesečre; za
šlý mortuus; umění zachází ars morttur;
zajíti žízní, hladem a p. v. „zahynouti“ ;
c) z. čím ——povléci se čndďuci re alga;
d) = odejíti abire; disceděre; — za
blouditi; v. toto; e) z. sobě n, si longi
ore cireuilu uli; £) zacházeti s kým, a)
dobře, zle a t. d. tractare, haběre algm
(male, lentter, beraliter), jako s nepříte
lem n. nepřátelsky z. s kým pro hoste
algm tractare, hostiliter consulčre in algm,
pro hoste n. in hosttum numero haběre
algm, s tímto jako 8 oným z. hunc eodem
loco guo illum haběre; ve všem ať s ním
tak zacháziš... omnibus rebus eum ita
tracteš etc.; P) z. s kým obcovati, v.
toto; ©) z. s čím — obírati se versari in
re alga, tractare algd; nechati koho dle
vůle z. s čím arbitrio ales algd permit
těre; h) zajde, zašlo mne něco superventt
mihi algd (na př. nor, čmbres), — pře
káželo mi tmpeďivit me, obstitit n. impe
dimento fuit mihůalad; ch) — pominouti
abire, evanscěre; zašla mi chuť k čemu
piget me rei susceplae.

zajíti, (zajmu), zajímati, a) ——uagáhnouti,
obsáhnouti complecit alga; zvl. místo z.
tenére, obtiněre locum; b) — vzíti a pryč
bnáti abigěre (pecus), inisrcipěre algd;
capěre alom těž comprehenděre, nechati
se z. se traděre, se deděre, od koho al
cui, manus dare alcui; z. loď deprehen
děre navem; právně z., v. „zabaviti“; c)
zajímá mne 7- těší mne něco me delectat,
capiť, tenet algd, placet mih algd; též
= leží mně na srdci res est mihi curae,
id mea interest,

————

zajetí — zakládati.

zajížďka, ctrcutlus.
zakaboniti, v. „zamračiti.“
zakáleti, v. „pošpiniti,“
zakaliti, a) pův. turbare, turbidum redděre

algd; b) tp. pramen štěstí z. felicitatem
alcs turbare; zakalený zrak (— chmůrný)
vultus čristis, obscurus; oči se mu zaka
lují (slzami) lacrimae ei obortuntur; nebe
bylo zakalené erat coelum nubilum m.
důr. grave sordidis nubibus; 2) z. 80:
nebe se zakaluje nubilatur; nubilare
coepit.

zákaz, tnlerdictum, ve spojitosti těž — po
ručení edictum (proti z. contra e.); ost.
opiš slovesem násl.

zakázati, 1) zapovědíti, a) komu co z. inter
dicěre alcui re alga; b) z. komu něco u
činiti velare algm (facčěrealgd), interdi
cěre (né gui8 faciat algd); jest mi zaká
záno říci vetor n. non měhi licet dicěře ;
zakázal všechněm přístup k němu vetutt
guemguam ad eum admitti; 2) — při
povědíti proměltěre, polliceri aleut algd ;
3) — zamluviti, objednati, a řemeslníka
něco z. opus alhguod fabro curandum
dare, mandare opifici ut rem alguam
mih confictat; jídlo z. coenam imperare;
2) z. se komu čím n. k čemu, v čem, v.
„zavázati se“, „slibiti.“

zakázka, mandatum (rozkaz); ——zakázané
dílo opus curandum, res conficienda.

zákeřnický, a) o osobě latrocínio assuelus;
b) o věci latrocinto similis3 adv. more n.
modo latronum.

zákeřnictví, latrocintum, provozovati latro
cinari.

zákeřník, latro,
základ, 1) pův, funďamenta (-orum); z, k čemu

klásti, položiti fundamenta jacěre ret alca;
ze =. vyvrátiti funditus evertěre (urbem);
2) tp. a) z. čeho fundamentum ; — dů
vod, v. toto; to jest z. blaženosti Aac re
continetur vita beata, našeho systemu
hinc ducitur n. proficiscitur ratio nostra,
jeho řečí huc tota oratio ejus refertur;
b) — hlavní pravidlo praeceptum sum
mum, lex prima; ©)— zástava piguus,
(že kdo před právem postaviti se chce)
vadimonium, 7— závdavek arrhabo, =
rakojmě obses; dáti něco v z. pignort op
poněre algď.

zakladatel, == kdo něco zřídil, založil condž
tor (urbi8, imperii, coloniae, sectae sekty,
aacrt náboženství); auctor (templi); m.
opiš slovesem.

zakladatelka, -yně, condětor, auclor; v. před
cházející.

zakládati, založiti, a) I— za něco n. za ně
čím položiti, klásti poněre algd post n.
pone algd; poněre, deponěre algd loco
algo (někam z.); založil jsem někde knihu

.



základní — zakotviti.

* nescio (non memini) ubi librum posu
erim; saloživ kopí n. dřevce onfesto spt
culo (infestis hastis o dvou); z. ruce —
zaháleti desidem esse, založe ruce seděti
compressts, ut ajunt, mambus seděre;
b) z. něco čím objicěre algd alcui rei,
odstručrealgd alga rej z, cestu komun(zá
sekami) čntersepire aleu? tler; a když to
činíme sami nepřátelsky záložným voj
skem a p. 8e objicčre alcui in via, viam
alcu? ihtercluděre; c) z, oheň ignem sub
jicěre aedibůs; d) =. koho penězi a p.
suppeditare, praeběre alcut pecuniam etc.,
též mutuum dare alcui algd; — zaopa
třiti komu co suppeditare aleui algd; e)
z. něco v čem, na čem putare algd in
re alga positum n. siltum esse n. re alga
contineri (nit?); všechnu naději z. v čem
spem poněre in re alga; obec na 8vo
bodě z. lbertatem fundamentum reipubli
cae esse velle; z. na kom mn.na čem z
důvěřovati fiděre n. confiděre algo n. al
cut ret; všecka věc na tom založena jest
omnia in €0 posita n. sita sunt; f) z.
sobě na čem wmultumtribučre rei alcut;
algd in honore et pretio haběre, magni
ačstimare algd; na kom magni facčre,
diligěre algm, na sobě multum stbi tri
buěre; magnifice da se sentire; h) z. něco
— základ čemu položiti, zřiditi něco
conděre (urbem, imperium), exstručre n.
aedificáre (domum), constitučre (monumen
tum), fundůre (disciplinam školu), insti
dučre (mumitiones, biblothecam , ludum,
metalla), facčre (pontem), poněre (castel
lum, castra); něco bylo od koho n. kým
založeno (v závětí, jakožto nadace) *algď
legato alcs institutum est; zakládací li
stina *terae, guibus algd institut jus
sum esť; 2) z. Be, a) O něco 680Z. Z 82
diti se pignora certare, contenděre, spon
stonem facčěre, oč pignori opponěre algd;
založím se s tebou oč chceš guovis pi
gnore tecum certabo; b) z. se na čem a)
o věci niťi n. contineri re alga, positum
esse in re alga; jednání jeho zakládá se
na poctivé jeho vůli guae facit honestam
habent voluntatem; v. těž pzáležsti“ a);
P) o osobě poněre algd tm re alga;
7—spolehati se nač nil? n. confiděre re
alga.

základní, a) pův., z. kámen fundamenta; z
zeď substructo; z. čára prima linea; ba
8is3;z. plocha basis; b) tp. primus, sum
mus; id guo res alga nitiťur n. contine
tur; z, myšlenka sententia summa ; argu
mentum; z. zákon lex prima, z. pravidlo
praeceptum summum, lex prima; princi
pium ad guoď omnia referentur, — zá
sada, v. toto.

zaklati, v. „proklati.“
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zaklíti, záklnouti, zaklínati, a) intr. čmpias vo
ces emitlěre; diras vocesadděre; b) trans.
z, koho n. co, a) — zapřisáhatíoobsecrare,
obtestari algm (per deos); PB)— čarová
ním vyhnati * carminibus fugare, pellěre
algm; 3) — zažehnati exsecrart, (veřejně)
devověre algm n. algd; diras preces tm
precari alcui; maleprecari alcui; 2) z. 86
sancte jurare; obtestari.

zákon, vůbec lex; zvl. starý, nový z. (pí
smo svaté) + lestamentum vetus, novum;
přirozený z. lex naturae n. naturalis; —
pravidlo, předpis norma, praeceptum; po
zákonu lege, legitime; proti z. contra le
gem; jesi z, aby. ... lex est, uť ete.;
zákony dáti leges scriběre (poněre, insti
tučre) alcui; zákon navrhnouti legem;
ferre n. (vzhledem k lidu jej přijímají
címu) rogare, přijati Juběre n. accipěre,
zavrhnouti antiguare, zrušiti abrogare n.
tollěre.

zakončení, clausula (epistolae, těž z. věty n.
obvětí); ost. v. „závěrek.“

zakončiti, a) — zašpičatiti praeacučre, ex
acučraealgd; b) — skončiti, v. toto; 2)

Z. 88 emire,| na př. tn angulum.zákonní, a) zz zákon obsahující: dsky z.
čabula legis (legum); Kovové legum aera;
b) — podle zákona legitimus; 7 sprave
dlivý Justus; z. moc míti pro lege valěre,
dáti čemu sub legis vincula conjicěre algd ;
adv. legitime, lege; juste.

zákonník, -= kniha zákonů leges scriptae.
zákonodárce, (jedaoho zákona) legis auctor

n. lator, (více zákonů) legum auctor n.
lator; Lykurg byl z. Lakedaemonský Ly
cůrgus Lacedaemontis leges seripsil.

zákonodárný, legum auctor, leges soribens;
z. moc jus legum scribendarum.

zákonodárství, (v jistém případě) legis latio,
(vůbec) legum latio.

zákonoznalec, legum poritus.
zákonoznalství, legum sctentiu,
zákop, zvl. pl. zákopy muničiones;

(p!.); munimentum.
zakopati, zakopávati, defoděre algd; mrtvolu

z. infoděre corpus mortuum, mrchu ca
daver, (kde tn loco, kam čn locum algm);
obručre (thesaurum); z. se (Z ohraditisepříkopem)někdelocum© munitionibus
sépire, castra in loco algo communire,

zakopnouti, oč n. do čeho ojffenděre (lapi
dem, solido o tvrdé).

zakořeniti se, -ovati se, a) pův. radďices a
gěre; b) tp. inveterasočre, insiděre (malum,
opimo) ; zakořeněný dnvečeralus; penitus
insilus (optnio), býti haerčre, insitum e386,
insiděre (in animis; voluptas insidet in
menle).

zakotviti, ancoras jacěre;
deligare.

opera

naves ad ancoras
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zakoupiti, zakupovati, něco, v. „koupiti“ ; z,
koho, v. „porušiti“ penězi.

zakouřiti, v. „začaditi.“
zakousnouti, do čeho mordicus prehenděre

algd; tp. z. něco — zgatajiti suppriměre,
dissimulare (dolorem).

zákoutí, angulus; recessua; obscurum;
tichý život vita otiosa; v z. žíti in 0b
scuto vitam agěre; delitesečre.

zakrnělý, vtelus; membris debilis; — za
smušilý, v. toto.

zakrněti, marcescěre; mancum ac debilem
fiert.

zakročení, vložení se več dntercessio.
zakročiti, A) za něco n. za koho z. assistěre

pone algd n. algm; b) z. komu cestu 0
sistěre alcut; abs. — vložiti se več inter
ceděre, brannou mocí z. armis rem al
guam disceptare, úředně publicam aucto
ritatem interpončre; ©) 2. o něco ——žá
dati, ucházeti se oč, v. tato.

zakroutiti, něco, zvl. krk komu z. contor
gučre fauces aics cervices alcs frangěre.

zakrsati, v. „zakrněti.“
zakrváceti, cruentare algm n. algd; zakrvá

cený cruentus n. cruentatus, sangutne re
spersus.

zákryt, v. „zakoutí.“
zakryti, zakrývatí, něco ťegěre, contegěre,

obtegěre, ——zatajiti occultare, — zaslo
niti velare algd re alga; hlavu z. velare,
operire caput; tp. bázsň lichou zámín
kou z. čimorem suum in stmulationem rei
alcs conferre; nešlechetnosť z. rem tur
pem honesta praeseriptione tegěre.

zakrytí, opiš s'ov. předch.
zakrývání, occultatto; dtssimulatio.
zakřiknouti, a) intr. clamorem eděre n. tol

lěre; conclamare; b) z. na koho incla
mare algm.

zakuklení, -— přestrojení se, cizí oděv ve
stis mutata.

zakukliti (se), vůbec capuť velare n. obnu
běre; zvl. škraboškou z. se personam in
dučre, = přestrojiti se vestem mutare.

zákupný, -= porašitelný penězi venalis; gui
corrumpi poltest.

zakusiti, zakoušeti, čeho a) sjísti něco
eděre, comeděre algd; b) — okusiti gu
statu explorare, gustare, degustare algd;
tudíž tp. «) něčeho příjemného z. degu
stare (vitam, honorem, suavitatem vilae);
radosti z. laetitiam voluptatemgue capěre
n. percipěre (ex re alga); nechati lid svo
body jen z. tantummodo potestatem gu
standi libertatem populo facčre; B) ně
čeho nepříjemného pali algd; exantlare
(čabores); pati ac ferre algd; perpeli
alad et perfungi; percipěre (dolores mi
seriasgue); bídy z. calamitate affici, ško
dy calamilalem aceipěre; strachu z. o

zakoupiti — záležeti.

koho propter algm in metu esse; mnoho
strachu z. angore cruciari; obtíží, nebez
pečí z. molestič, periculis perfungi; «.
bolestí dolores percipěre; radostí i žalosti
v míře svrchované zakusil jsem prosperis
adversisgue rebus saliatus sum.

zákyslý, + subacidus.
zakysnouti, acescčre.
zalehnouti, ve rčaní: z. komu cestu fer tn

tercluděre, interrumpěre, obsepire aleui;
viam obstřučre.

zaleknouti, koho lerrěre, exlerrěre, in ter
rorem conjicčre algm; terrorem aleui af
ferre, inferre, injicěre; z. de, V. plek
nouti se.“

zalesknouti se, splenděre.
zaletěti, avolare.
záletník, procus; amalor.
zalézti, kam se abděre, absconděre algo.
záležeti, a) z. v Čem, na čem, na kom, a)

=—viseti od čeho, od koho posilum n.
situm esse in alga re n. in algo, penděre
ex algo n. ex re alga; záleží na kom,
též stať n. fiť per algm (guominua ete.);
pokud na mne záleží guantum in me 8i
tum est; pro viribus; nezáleží již na
mně.... non est integrum mihi, ul ete.;
na tobě záleží doufání naše spěs omnis
dn te posita est; na tobě všechno záleží
omnia in te sita sunt; to záleží jen na
tobě td čotum.verfitur u. positum est in
tuu voluntate, na nás hoc a voluntate no
stra proficiscitur, na něm činejus poté
state (in eo) sttum esť, ex e0 pendet, in
manu nD.in potestate ejus (positum) est,
in €0 situm est; na něm moc záleží pé
nes eum est omnis n. summa potestas;
rozhodování u věci té zcela na vás zá
leží Aujusce reč potestas ommnisin nobis
posita est; na jich libovůli záleží rozho
dování ves všem aď eorum arbitrium sum
ma omnium rerum redit; P) z, v čem —
sostávati z čeho contineri alga re, const
stěre n. constare in re alga, = ukazo
vati se cerní in re alga; toto umění zá
leží v podvodu haec ars in fraude po
sila est; b) neogob.: záleží mně, tobě,
nám, vám, jemu, Ciceronovi na tom n
terest meč, tu, nostra, illius, Cicercnis;
curae n. cordi esť algd alcui (leží mně
něco na srdci); mnoho na tom záleží
multum n. magni tnterest, plurimum re
ferť, nic mně na tom nezáleží nihil id
mea tinferest; jak mnoho na tom z.
guantum n. guantopere interest, guanli re
fert? „na čem“ komu záleží, vytkne se
aneb akk. s inf, aneb nepřímou otázkou,
někdy větou s ut n. ne; jinak: záleží
mně na vzdělání vědeckém a krásocit
ném doctrináe subtilitatem atgue elegan
tiam appeloj na takových hříčkách ne



záležitost — zaměstnání.

tak mnoho záleží ejusmodi generis ludicra
non tanti sunt imo leviora esse videntur;
nezáleží mně na vydajích »0n curabo
sumplus, non parcam impensae; c) dáti
si na čem záležeti curare n. curae ha
běrealgd, curam conferre tn algd, velmi
incumběre in n. ad algd; nedati si na ni
čem více z. než aby.... nihil antigutus
haběre guam uť....

záležitost, obecně res; causa ; Z práce ne
gotium ; výhoda commodum, utililas;
za nějakou z. poslán býti super re alga
mitli.

záliba, v čem voluplas; z. míti v čem de
lectani re alga; voluplatem capěre ex re
ulga; gauděre, laelari re alga; probare
algď.

zalíbení, v. předch.
zalíbiti, zalibovati, a) z. sobě koho n, něco

adamare n. amare incipěre algm n. algd;
amore alcs incendi; v. poblíbiti“; b) z.
sobě v čem — zálibu míti, v. „záliba“ ;
2) z. se komu, přelož buď zaměněním
podmětů větou aktivnou = z. sobě ko
ho,. v. a), aneb rčením: líbiti se komu
placěre, probari alcui; těž gratiam sibi
parěre apud algm.

zalíčiti, něco dealbare (parietém), tp. = z8
kryti tegěre, occultare algd re alga.

zálidniti, freguentare (urbem) Rominibus n.
incolis; locum algm hominibus, colonis
implěre; z. místo nějaké vystěhovalci co
lomam n. colonos deďucěre, mitlěre algo;
zalidněný freguens (incolis); v. „lid
natý.“

zalichotiti se, komu dlanďitiis benevoleniiam
ales colligěre, čím gratiam sibi parěre
apud algm re alga.

žaliti, zalívati, něco irrigare (řerram); pot
mne n. oči zalévá mullo sudore diffluo
corpore; zalévají slzy oči mé lacrimas
ejfundo; oči krví zalité oculi suffusi cru
ore, očima slzami zalitýma oculis lacri
mantibus ; lacrimabundus, lacrimans; zvl.
z. oheň exslingučre n. reslingučěre ignem;
2) z. se, a) oči se mi slzami zalívají
lacrimae milu obortiuntur; %. se slzamiingentemvimlacrimarum| profunděre;
krví se z. sanguine sujffundi; b) loďka
se zalívá scapha aguam transmittit, rt
mas habel.

záliv, sinus (marilimus n. marts).
zalkati, tngemiscěre (nad kým alcs causč,

tu causa nad tebou).
zalknouti (se), suffocari; spěrilus mih inter

cluditur,
záloha, a pl. zálohy, a) — vojsko v skrytě

položené i misto takové tnsidiae; z. dě
lati, strojiti tnstdtas collocare, «. rozsta
věti, osaditi homines tn tinsidiis locare
n. codlocare; b) ——pomoc, zvl. branná
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po zadu zůstavená subsidia (pl.); copiae
sudsidiariae; =. ostaviti copias in sub
sidio relingučve, poněre; tp. míti něco v
záloze celare, oceultare alad; tudíž —
zásoba, peníze na hotovosti: v z. míti
něco providisse, paravisse algd, býti ad
esse; promplum n. paralum essg; %.pe
něžitá pecuma alcui suppeditata.

zalomiti, rukama colltděre manus; plangěre,
záloží, v. „záloha.“
založiti, v. „zakládati.“
záložní, z. vojsko coptae sudsidtariae; sub

stdia (pl.).
záluda, captio; sophisma.
zamáčknouti, contunděre, eliděre algd,
zamanouti, v. „usmysliti sobě.“
zamazati, 7m mazáním zakryti obliněre, per

ungěre algd alga re, — pošpiniti ?ngui
nare, contaminare algd.

zámecký, g30. arcts,
zámečník, +faber olaustrarius.
zámek, a) ——nástroj k zamykání dveří

claustrum, závora sera; Z. přivěsiti
nač elaustro muntre algd; z. odraziti, od
trhnouti claustrum revellěre, mocí otevříti
refringěre; b) — hrad arg; castellum, co
sídlo panovníka domus regia.

zaměniti, -ňovati, něco zač mutare, commu
tare, permutare algd re alga (merces in
Čer 8€).

záměr, consillum; též propositum, instilu
tum, někdy i obecnější významy animus,
mens; voluntas; inslitutum, n. větou guodď
cogitoj veliké z. míti magna molirij %.
nějaký miti algd spectare, in animo ha
běre, agěre; toho z. jediného stihám,
hledím hoc unum seguor, id unum ago,
id asseguor; jaký máš z. guid tibi vis?
z. svého jsem došel n. dosáhl guoď voluž
asseculus sum, z. svůj jsem provedl per
feci guod inlenderam; z. svůj vyzraditi
cogitata patefacěre.

zaměřiti, -ovati, a) zbraní na koho m. nač
telum dirigěre in algm n. algd, (telo) ps
těre algm n. algd; b) z. kam 7 jíti
vitam ingredi, cursum dirigěre algo n. aď
algd (ad litora ku břehu), pelěre (locum
algm); jinam z. cursum n. dter alio dirt
gěre n. fleclčre, in aliam parlem abire,
v touž stranu eundem cursum leněre,
idem iter ingredi; c) tp. z k čemu —
v úmyslu míti něco spectare algd n. aď
algd; (zvl. o záměru zlém) molirt, machi
nari algd.

zaměsti, něco verrčre (aedes).
zaměstnání, occupatioj negotium ; cura, (zvl.

duševní) studium, vědecká z. lterarum
n. antmi studia; studia oplima ; Z práce
labor (jucundus, molestus) ; u. domácí ne
gotium domesticum; opera domeslicaj 0
pus domesticum; úřední z. officiun ; polní
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n. hospodářské z. cullus agrorum; míti
nějaké z. in negotio algo versari, mnohá
occupatum n. (důr.) ocoupalissimum es8e;
jest s. soudce es! Judicis; nemíti z. olto
sum esse; megolits vacare nD,vacuum €88;
je-li „z.“ ——obtěžování molestia; nego
tium; práci a z. Komu činiti alcui nego
tium facessěre n. exhiběre, algm torgučre
n. exercére; z. dělati komu molestiam
alcui ajferre n. exhiběre; molestum esse
aleui.

zaměstnati, -ávati, koho čím occupare n.
oceupatum teněre algm re alga, (mno
hými věcmi najednou) disťiněre, distric
čum teněre algm; ——obtěžovati koho ne
gotia facessěre alcut; zaměstnán býti čím
versart n. oceupalum esse in re alga,
válkou bellum gerčre n. (— zabaven
býti) detineri bello, in negoťůs ; se svými
věemi dosti zaměstnán býti rerum suam
satagěre; mnohou prací zaměstnán di
stentus, districtus, impeditus (pluribus ne
gotiis); nebýti zaměstnán vacare; olio
sum e8se; 2) z. se čím occupatum esse
(in) re alga; versari tn re alga; operam
poněre n. collocare in re alga; tractare
(historiam A p.); moliri, agěre alod;
všemi výbornými pečlivě se z. dn prae
stantibus curis defixum esse; v duchu =.
se s kým, v. „mysliti“ na koho.

zaměstnávání, (činění, aby kdo byl zaměst
nán), opiš slovesem, na př. z. mnoha
lidí něinilo mu radost delectabatur mul-.
tis homtnibus
pandits.

zameškati, -ávati, a) ——meškáním zstratiti
praelermittěre, amittěre (diem, lempus, 0c
casionem), deesse (temport), též non ad
esse ad tempus, non obire tempus; ještě
není nic zameškáno omnta eliamnune in
tegra sunt; b) ——zanedbati negligěre
algd, deesse ret alcut (na př. officio), non
obire (sua officia el munera), non inter
esse (scholis); 2) z. se čím immorari ret
alcui; morari, haerére in re alga.

zameziti, -ovati, něco repřtměre, compriměre,
impedtre, cočrcére, cohiběre algd; inter
ceděre rei alcui; vetare algd fieri; další
boj z. certamen diriměre; přístup komu
z. prohiběre, arcěre algm aditu, introilu;
(důr.) alcut omnes aditus ad algm inter
cluděre, do přístavu excluděre algm a
portu; dovoz. z. komu ončercluděrealcui
commeatum n, algm commeatu.

zamhouřiti, oči compriměre oculos; 7— u
snouti obdormaiscěre; tp. connivěre (in re
alga).

zamilovaný, a) 7—oblíbený, z. jídlo cibus
guo guis maxime delectatur; b) — Já
skou pojatý amore incensus; amans; c)

dn opere faciendo occu

zaměstnati — Zamračiti Se.

— lásku jevící amatorius; z. pohled + o
culi igném fatentes, ebrii.

zamilovati (si), koho n. co adamare n. a
mare incipěre algm n. algd; z. sedo ko
ho n. do čeho amore alcs capi n. in
cendt.

zamíniti, v. „uminiti.“
zámínka, causa ficla n. simulala, též pouze

causa; nomen, simulalio, species; %. Vy
myšleného rozpaku náboženského nomen
fictae reltgionis; pod z. simulatione n.
per stmulationem, per causam, specie n.
per speciem rei ales; též slovesem simu
lare (odejel pod z. nemoci profectus est
simulans morbum n, se aegrotare, simu
lata valetudine); pod z., že.... simu
lans n. causatus s akk. a inf, též causá
dnterposilá guod.... n. akk. Ssinf;
bráti sobě z. simulare, praetenděre, též
dictitare, mentiri; causam interponěre, in
terserěre.

zamisiti, zamíchati, agitare, permiscěre algd,
zamiřiti, v. „zaměřiti.“
zamitnouti, něco improbare, respučre, reji

cčre, (== opovrhnouti) repudtare (na př.
preces ales), aspernari algd; — nechtiti
sperněre, fastidire algd; recusare (condictonem© oblatam,amiciliam© alce);7.
soudce judicem rejicčre; z. návrh nějaký
(blasováním) legemsujffragiis repudiare.

zamknouti, něco clauděre (domum, portas);
praecluděre (aditum); z. dvéře obserare
ostium; =. koho n. co (schovati) inclu
děre, clauděre algm in carcerem m. car
cere, cíauděre, includěre algd; z. se tn
oluděre se (domu).

zamlčeti, něco tacčre, reticére, silentio te
gěre n. praelerire algd, před kým celare
algm algď n. de re alga; z. 8e contice
scěre, obmutescčre. í

zamluviti, zamlouvati, a) 7z řeč jinam obrá
titi sermonem alio transferre; * loguendo
rem suppriměre; z. něco před kým, v.
„zodpovídati se“; b) ——objednati, v. to
to; 2) z. se, a) komu k čemu recipěre
algd, v. též „zavázati se“, „slíbiti“; b)
z. se = omýliti se v mluvení eřrare n.
labt in loguendo.

zámořský, zámořní, transmarinus.
zamotati, v. „zaplésti.“
zamoutiti, v, „zarmoutit!.
zámožnost, opulentia; dtviliae;j copiae ma

Jjores.
zámožný,fortunatus; locuples, dives; velmi

z. býti divitis affiučre.
zamračený, -n, a) pův. nubibus obductus; je

vamračeno coelum nubibus obductum est;
b) tp. dristis; z. čelo frons contracta,

zamračiti se, -ovati se, nubibus obduci; tp. z.
se frontem contrahčre, na koho čraťtisoculis,
vultu lorvo n. Úruci tntiueri algm.



zamrzeti se — zaopatřiti.

zamrzeti se, $rasci, zrč tncendi, nad čím mo
lestiam capěre n. trahčre ex alga re; mo
lestia affici ex alga re.

zamrznouti, conglaciare; congelare.
zámysl, — záměr, v. toto; ——záminka, v.

toto.
zamysliti, zamýšleti, a) — záměr míti pa

rare, cogitare, moliri, antmo agilare algd;
b) z. si něco, v. „uminiti si“; 2) z. se in
cogitatione defixum esse; zamyšlený n co
gitatione defixuas.

zamyšlení (se), opiš slovesem, po případě
též cogitatio.

zanášení se, v. „zaměstnání.“
zanášeti, v. „zanésti.“
zandati, a) v. „zadělati“; b) =—někam (na

nepravé místo) dáti n alieno loco poněre
algd; zandal jsem někde knihu nescio
(non memini) ubi librum posuerim.

zanečistiti, něco pollučre, inguinare algd.
zanedbání, neglectio (co čin); meglectus (co

stav).
zanedbati, něco negligěre algd, deesse alcui

(též munert, officio); deserčre (causam);
praetermiltěre (occastonem); negltgentius
haběre, parum curare algd; povinnost
svoji z., též de officio deceděre, ab offi
cio degredi; zanedbán býti jacčre; va
stum esse (ab natura et humano cultu); z.
se se negligěre.

zanecháti , zanechávati, a) 7— po sobě ne
chati relingučre (algd, filios, aes altenum);
v. „zůstaviti“; b) z. čeho, 7—upustiti od
čeho měttěre, omittěre algd, desistěre re
alga n. a re alga; missum facěre algd;
v. též „přestati“; zanech toho cave hoc
Jfactas; mitte, omitle haec; zanech hněvu
dram fac missam, noli irae indulgěre; z.
starostí curas abjicčre, dimittěre, nepřátel
ství stmulltalem deponěre; zanechme toho
relinguamus, mittamus haec, zanechme
toho tak acguiescamus in hoc, maneat
hoc; z. zvyku receděre a consuetudine,
zlého a malilia; z. proseb destněre n.
deststěre orare ; ©) z. sobě n. si něco ew
cipěre algd; d) zvl. a) z. něco u sebe-z=
neříci continěre, tacére, tlacitum teněre
algd; P) z. koho při hrdle parcčre vitae
alcs, conceděre aleut vitam; y) z. něco
uznání něčímu permittěre alcui algd; ©)
z, koho při čem nebrati mu to paťi
s akk, a inf., permittěre alcui, ut ete,

zaneprázdnění, zaneprázdniti, y. „zaměstnání“a t.d.
zaneřáditi, v. „zanečistiti.“
zaněsti, zanášeti, a) -— odnésti asporiare,

auferre algd; deferre, dejicěre, dále z.
porro portare algd; zanešen býti (bouří
při plavení se) a cursu suo depelli, n.
pouze depelli, deferri algo; z. něco na
nepravé místo %nalieno loco poněre alad ;

Prof. Novotný: Česko-latinský slovník,

"zaopatření,
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b) z. k někomu (písemně) prosbu libello
n. seripto adire algm, žalobu ku právu
ltbellum dare judici (na koho de algo);
causam deferre ad judices, na koho litem
alcui intenděre; z. něco do kněb, do
desk a p., v. „zapsati, vložiti“ ; c) z. ně
co čím: bahnem oblimare algd, pískem
zanesen býti arenis obrui, nečistotou z.
něco ingutnare, pollučre algd, oltáře dary
z. cumulare araa donts; tudiž tp. z. koho
čím cumulare alom re alga, (něčím ne
milým) onerare algm re alga; 2) z. Se,
a) zanášeti se nač, v. „směřovati“ kam
n. k čemu; b) z. se čím, v. „zaměstná
vati“ se čím ; zanášeti se myšlenkou ně
jakou, plánem a p. moliri algd, id agěre
uť etc.; cogilare algd; starostmi zanesen
býti curis distineri; b) zanésti se čím (o
řece a p.) compleri, obrui re alga; d)
neos.: zanáší se nač na př. na (strašnou)
vojnu bellum imminěre n. bellum exarsu
rum esse videlur.

zanešvařiti, v. „zanečistiti.“
zanevříti, na koho odium susctpěre n. con

cipěre in algm; tnimictum esse alcut.
zanícení, V. „nadšení.“
zandati, V. „zacpati.“
zaniklý, de guo nihil ampltua auditur; cu

jus incertá memoria (fama) est; exslin
ctus (memorta).

zaniknouti, perire, interire, tolli; mrav ten
v obci zanikl consuetudo dila de civiřate
sublala est.

zanítiti, v. „zapáliti“ ; z. se, tp. exardescčre,
infiammari, incendi (amore a p.); za
nícen býti incensum n. infiammalum esse,

zánovní, recens.
zaobaliti, něce do čeho onvolvěre, velare

algd alga re; z. se do čeho, též znjicěre
sibi (pallium), amicire se (pallio).

zaokrouhliti, rotundare algd (zaokrouhlený
rotundatus), tp. cumulum ajferre rei alcut
(věc se tak zaokrouhli cumulus accedit
rei); řeč z. orationem numeris clauděre ;
zaokrouhlená řeč oratio numerosa.

výživa victus; 7— úřad mu
nus,

zaopatřiti, -ovati, a) z. koho čím n. komu
co instručre algm alga re, parare, com
paráre, acguirčre alem algd; suppeditare,
curare alcui algd; obilí vojsku z. provi
děre frumentum exercilui; peníze komu
z. pecuniam conficěre alcui; «. si něco
comparare ulgd; býti zaopatřen čím an
structum esse re alga (provisum est n.
suppetit miht algd), hojně abundare re
alga; zvl.: z. koho = místo mu za0p4
třiti curare, ut munus alcut deferatur,
výživou victum et cullum suppeditare al
cut; dcera moje již jest zdopatřena filia
mea jam in mačrimonio Šcollocnta est;

32
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—
—gb) =. něco uschovati servare, asser

vare, custodire algd; =. něco před čím
muatre, defenděre algd a re alga; 2) z.
se čím comparare algd,

zaopatřování, opiš slov. předch.
zaorati, tnarare algd.
zaostřiti, praeacučre algd.
západ, a) z. slunce atd. occasus (solis etc.);

b) — strana, kde slunce zapadá occidens;
occasus (solis); na západ, k z. ad occi
dentemn. occasum soli8 versus, in 0cci
dentem, ležeti ad occasum solis n. occi
dentem vergěre, spectare; od z. ab ocet
dente, na západě in occidente.

zapadati, v. „zapadnouti.“
zapadlý, a) tváře z. buceae fiuentes, oči 0

culi concavi n. conditi, abditi; b) — ně
čím přikrytý: pole sněbem všecka jsou
zapadlá nives agros oppleverunt; agri mi
vidus obruli sunt.

západní, ad oceidentem (occasum solis) ver
gene n. speclans; z. vítr favonius; zephy
rus; z. strana, v. „západ“ ; adv. západně
— na západ, v. pzápad.“

zapadnouti, zapadati, a) o slunci a p. oceč
děre; přísl.: ještě všech dní slunce ne
zapadlo nondunet omnium dierum sol 00
cidit; zapadlé slunce aol guz occidit; b)
= pojíti pertre, interire; ocežděre; c) z.
sněhem nivibus obrut.

zápach, odor.
zapáchati, zapáchnouti, a) — zápach vydá

vati olére; redolěre; líbě =. bene olěre,
suavi n. Jucundo odore esse, nepříjemně
male olěre, zvl. « úst foetěre; b) z. čím
oléré algd (na př. vinum), nepříjemně
foelěre, male olére algd; tudíž tp, z. uče
ností redolěre doctrinam.,

zápal, IZ vroucnost ardor; se z. ardenter,
zapálení, tncensio; tp. inflammalie.
zapáliti, -ováti, a) pův. accemděre (domum,

urbem, facem), ignem inferre rei alcui,
důr. incenděre (domum, odores), ještě
důr. inflammare algd; oheň z. ignem fa
cěre, accenděre, dům aedibus subjicčre ig
nem, bradby operibus ignem inferre; b)
tp. incenděre (cupiditatem, iram); 2) z.
se, a) pův. gnem n. jlammam concipěre,
ignem comprehenděré; exardescěre; b) tp.
a) hněvem a p., V, „progpáliti se“; f) —
zardíti se, v. toto.

zápalný, facilis ad exardescendum; oguod
arděre polest, igni concipiendo aplus;
x. věci res guae sunt ad incendia; ali
menta ignis; materia facilis ad exarde
scendum ; z. oběť + holocaustum.

zapamátovati, v. „pamatovati.“
zápas, -ení, luctatio, co hra ludus; certa

men, -= boj eertamen, 7 namáhaní se
conteniio; V z. se ovičiti luclando ex
erceri; v Z, přemoci koho luctando vin

zaopatřování — zaplatiti.

cčré algm; v m. jíti s kým, v. pzápa
siti.“

zápasiště, palaestra.
zápasiti, a) pův. luctari cum algo, — bojo

vati certare, (vzhledem k namáhání ge)
contenděre; b) tp. confiictari (dtra |for
luna, inopiča, miserid); se smrtí z. ant
mam agěre; =. o něco s kým inter ae
conienděre de ra alga, o přednosť aemu
lari cum algo.

zápasník, luctator; athleta; =. s lítými zví
řaty v cirku destiarius,

zapažiti, v. „zahraditi,“
zapečetiti, signare, obsignare (literas); sig

num apponěre (epistolae); tp. = potvrditi
confirmare algd.

zápětí, v úsloví: v z. a) pův. ——v patách:
v =. za někým jíti, následovati čnstare
vestigis ales, preměre vestigia ales; též
tp. (diem nox premiť, dies noclem; auc
tumno hiems instat následuje VZ. 28..«);
algm consegui; b) tp. — ihned satatim;
dllico, extemplo,

zapěti, caněre tncipěre; zpívati, v. toto.
zapíchnouti, a) něco kam conděre algd; =.

sobě něco indučre se (in clavum); b) —
zabiti, v. toto,

zapinadlo, fibulu,
zapinati, v. „zapíti.“
zapíratel, infiftator, n. opiš slovesem.
zapiřati, v. „zapřiti“ atd.
zápis, opiš slovesem; pl. zápisy n. zápisky

commentarit.
zapisovatel, asi ecriba, gut dicta et responsa

perseribil.
zapisovati, v. „zapsati.“
zapiti, 7 pitím zahnati víno pellčre (curas).
zapíti, (zapnouti), zapínati, Jungěre, neclěre

algd; =. koho v pouta vinculis algm ira
děre, compedibus ferreis vincire algm.

zaplacení, a) — placení solutio; numerato;
z. hotovými repraesentatio; b) — pe
níze pecunia (solvenda n. soluta); pre
tium,.

zaplakati, lacrimas efunděre.
zaplanouti, exardescčre (pův. i tp.), tnflam

mari (tp. ira ete.).
zaplápolati, v. předch.
zaplašiti, abigěre, fugare; tp. pellčre (mae

stitiam, curas), též discutěrě.
záplata, zaplacení, v. toto; 7— mzda

merces; pretium; Im odměna praemium,
(co trest) poena, o obou též merces.

záplata, — příšivek lacinia; pannus.
zaplatiti, a) vzhledem k penězům solvěre

(pecuniam alcui pro re alga komu zač);
numerare, penděre (pecuniam alcui); dis
solvěre, curare (pecuniam pro frumento);
dluby z. nomina dissolvěre n. expediré,
aes alienum solvěre, debitum redděrej z.
hotovými repraesentare pecuntam; daně z,



záplatovati

pensilare vechgala, tribula penděre; ško
du =. rependěre damnum (re alga); útraty
z, sumptus tolerare, moci r. sumpitibua
sujfficére n. parem esse; tudíž abs.: =.
solvěre, redděre debitum, úplně solidum
solvěre, důr. ad assem solvěre, moci z.
esse solvendo, nemoci z. n. nemíti čím z.
non esse solvendo n. ad solvendum; zvl.
== odměniti pensare n. compensare algd;
dobrodiní z. deneficiumredděre; b) vzhle
dem k věci: draze něco z. magno eměré;
male eměre; tp. magno lučre algd; dáti
Bi něco z. pecuntam ucotpěre prore alga;
životem něco z. captle lučre algd; přísl.
patami z. in pedes se conjicěre ; ©)vzhle
dem k osobě: z. komu sattsfacčre aloui,
debitum solvěre alcut.

záplatovati, něeo sarcire (vestem),
záplava, -eni, tnundatto, :
zaplaviti, tnundare (agros); tp. Thrákové

zaplavají semi TAracea tn terram 8e ejfřun
dunt (terram opprimuni).

zaplesati, exsultare (laetitiě n. gaudio).
zaplésti, zaplétati, a) vlasy z. capillos com

poněre; myrtu do vlasů =. myrťo comam
nectěre n. crines religare; b) «. koho do
čeho n. v co, na př. vleč, v osidlo, v síť
drretire, illagueare, retibus tnvolvěre algm;
impůiicare, impedire algm re alga; z. ko
ho do války tmmtscčre algm bello; býti
zapleten več, též versart tn re alga; za
pleten býti ve válku, ve pře dello, lití
bus tmplicitum esse n. distineri, 8 kým
bellum gerěre, litem haběre cum algo; v
nemilé záležitosti zapleten býti moleslis
negoltis tmplicari; věc zapletená res tm
pedita m. contorta, difficilis, věc jest
velmi z. res tn magnis difficultatibus est;
v bludu zapleten býti errore n. erroribus
implicitum n. plane dediltum esse; těž
versari in errore; 2) z. se, do čeho, več
implicart n. se impedire alga re (pův. i
tp.), se tmmiscěrerei. alcut (tp.); z. se v zá
lady in caplioněs se indučre.

zapleteni, tmplicalio, uzel (v divadelním
kuse) nodus.

zapnouti, v. „zapiti.“
započítí, v. „počíti.“
zápoliti, v. „zápasiti.“
zapoměulivosť, oblivio.
zapoměnlivý, obliviosus.
zapomenouti, zapominati, něco, něčeho, na

něeo oblivisci ret alcs n. algd (toho ni
kdy nezapomenu ejus ret nunguam obli.
visčar; jako kdyby byl něco zapoměl ve
lut algd oblitus); obliviont traděre u. da
re algd, tmmemorem esse ret alcs; z8
poměl jsem to, též excidiť miht n. animo
meo, ex memorta ewcesstt illud, oblivio
ejus ret me cepil, fugit me algd; to bu
diž úplně zapomenuto Aaec evulsa sint
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ex omni memoria; 2) Z. 80, a) — z ne
paměti chybiti sut odlivisci; algd pec
care; b) z. se nad sebou — zadati se
digmlalis suae tmmemoremesse; z. se nad
kým n. nad čím — neslitovati se, m ne
dbati, v. toto.

zapomenulí, odlivio; =. na boha negltgentia
det n. deorum, impielas; v =. uvésti,
dáti tn oblivionem adďducěre, obltvtone ob
ruěre algd, přijíti n. dán býti oblivioní
dart n. tradi, in oblivionem adduci; to
nikdy v z. nepřijde memoriam ejus rei
nulla unguam delebit oblivio; vešlo mi
to v z. TZ zapoměl jsem to, V. „zapome
nouti.“

zápor, negatio.
záporný, negans; dáti z. odpověď negare,

(ku prosbě) recusare, odpověď z. dostati
repulsam ferre; adv. negando; z. odpově
děti negare, (ku prosbě) recusare,

zaporučiti, v. „zakázati.“
zapotiti se, sudare coepisae; sudare, sudorem

emilttěre.
zapotřebí, v. „potřebí,“
zápověď, atd., v. „zákaz“ atd.
zaprášiti, něco * pulvere conspergěre algd;

saprášen pulverulentus ; pulveris plenus;
pulvere aspersus; střevíce byly velmi z.
multua erat tn calceis puluta.

zapraviti, 7- zaplatiti, v. toto.
zaprodajný, venalis; gui corrumpt potest,
zaprodati, v. „prodati“; z. se komu alcui

obnoxium e88e,
zapřáhnouti, koně do vozu jungěre eguos cur

ru; vůz zapřažený currus (eguis) junc/u8;
tp. z. koho do práce čmpellěre algm aď
laborem, ad opus faciendum.

zapření, negačto; z. sebe samého continentia;
moderatio, temperanta.

zapřený, v úsloví: na zapřenou (na př. ce
stovati) sub nomiíne alteno n. simulato
(proficisců).

zapřisáhati, zapřisáhnouti, a) ——přísahati,

v. Goto b) z. oo a) >= přísahou zavázati uran obstringěre; B)
— snažně prositi oboccrare, obtestaři algm
(per deos); 2) =. se, a) — přísahou se
navázati Jurejurando se obstringěre; con
Jurare; vysoce 80 z. sancié jurare; ve
spolek se sobě z. fidem et jusjurandum
inter se dare; z. Be proti komu conjwurare
in algm, de algo tnierficiendo; b) — sa
říci se čeho, v. toto,

zapříti, zapirati, a) něco <- řikati, že ne,
vůbec negare, (aby zakryl věc, nepřisnati
se) tnfiltari (verum, vitia, algd esse fac
tum); tnfitias tre; nelze toho =.haud ab
nuerim (s ak. a inf.); podobně: z. bo
bův deos esse negare; nullos esse deoa
dicěre; tudíž b) z. koho, a) — říci, že
není doma xegare algm domi esse; p) —
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říci, Že jej neznám negare se algm no
visse nD.consuetudine ales usum €8se; po
dobně: nezapříti otce (— následovati jej)
non degenerare a patre; 2) u. se, a) —
učiniti se jiným a ae desciscčre; on Se
nemůže z. dngenium ejus erumpit, mani
festum fit; b) — odříci se všeho res hu
manas contemněre ac despicěre; haud ul
lum sui respectum haběre.

apsati, zapisovati, a) = zaznamenati dn
scriběre algd; ——vapsati perscriběre, lite
ris consignare algd ; — sepsati consortběre;
do kniby z. něco referre algd in librum;
taktéž zn tabulas publicas, in rattones,
in annales a p.; 2. 8i něco memortae
causa in libellum referre; domácí a jmění
občanů z. (o censoru) fam?lias pecunias
gue censčre; z. koho v počet měšťanů a
p. ascriběre algm in civitatem n. civitati; |
dáti se z. (za vojína) nomen dare n. pro
Jileri; b) z. komu co fransscriběre alcui
algd, na dluh nějaký literis obligara al
cu? algd; 2) z. se kam nomen dare n.
eděre (k službě námořní čn classem), u
koho nomen profitert apud algm.

'apuditi, zapuzovati, — zahnati, a) z. koho
pellěre, depellěre algm (de n. ex loco,
possessione), fugare, profiigare (hostes);
manželku z. repuďiare uxorem; ») z. něco
pellěre, dissipare (curas), pellěre (metum
ex amimo), ejicčre (amorem ex animo),
tollěre (suspicionem); discutěre (cunctatio
nem); upomínku na koho z. memoriam
alos ex animo ejicčre; discutěre, dispel
lěre (nubes); dlouhou chvíli z. fallére
tempus, olium consuměre; ost, v. též „z8
hnati.“

zapuchnouti, čumescěre.
zapůjčiti, v. „půjčiti.“
zapýření, rubor.
zapyřiti se, erubescčre.
zaradovati se, laetiliž n. gaudio affici, lae

tiliam capěré n. percipěre (ex re alga);
gauděre n. laetari (re alga); v. „rado
vati se“

zarachotiti, v. „rachotiti.“
zaraziti, zarážeti, a) něco do čeho, hřebík

z. figěre n. defigěre clavum, též adigěre,
koly z. sublicas agěre, stipites demittěre;
z. sobě hřebík do nohy indučre se in
clavum; kotvici z. ancoras jacěre, lodě
kotvicemi z. naves deligare ad ancoras;
b) z. koho (v řeči a p.) destatu n. gradu
algm depellěre, perturbare algm; též —
strachu nahnati pavorem (metlum) incu
těre alcui; obstupefacěre algm; zaražený
obstupefactus, attonitus; abs. z. — u
mlknouti, v. toto; c) z. něco — založiti,
ustanoviti, v. tato; podobně: z. si obydlí
a p. někde sedem ac domicilium collocare
in loco algo; tábor z., v. „rozbiti“; 2) «.

zapsati — zaručiti.

se, v řeči haerčre; u. se (nad čím) obstu
pescčre, stupěre; cohorrescčre,

zardělost, rubor,
zardělý, rubore sujffusus; erubescens.
zardění (se), rubor.
zarděti, n. -íti se, a) ——začervenati se ru

bescčre; b) studem se z. erubescčre (re
alga n. in re alga, propter id); rubor
mihi suffunditur; půdore affici.

zardousiti, v. „zadusiti“; provazem z, koho
strangulare alagm, lagueo frangěre gulam
alcui.

zarmoutiti, zarmucovati, koho dolore afficčre
algm, aegritudinem ajfferre n. dolorem
creare alcui; zarmucuje mne molestum
milá est, aegre id fero; zarmoucen čri
sčts, důr. maestus, afflictus, býti in do
lore esse, dolére, maerčre; z čeho n. nad
čím dolěre, maerére algd n. re alga; 2)
z. se (z čeho) dolore affici (ob algd); do
lére, maerčre algd; dolorem (magnum) ca
pěre ex re alga.

zármutek, dolor, důr. maeror ; aerumna, G6
gritudo; 7—zasmušilost /ržatitia; k mému
velikému z. cum magno meo dolore; v
hluboký z. pohřížen maerore afflictus ; z.
míti, v. „rmoutiti se, zarmoucen býti.“

zárod, -ek, a) pův. germen, — plod počatý
Jetusj b) tp. semen; tnitium, igniculus ;
— počátek primordium; ——vznik origo,
ortus; — látka, = které něco pochází
materia; ostatně opíše se často part. slo
ves nasci, orirt; v z. udusiti n. potlačiti
povstání sedilionem in ipso orlu n. orien
lem oppriměre.

zarosti, zarůsti, 7—porůsti čím vesliri, ob
duci re alga; (pole hložím a trním všech
no zarostlo ager virgullis obsilus, teclus
esť); — zaceliti se, v. toto.

zarostlý, obsilus, vestilus (herbis a p.); zvl.
vousy zarostlý n. pouze zarostlý bar
batus.

zároveň, adv., © místě una, o čase stimul,
též uno tempore, ost. v. „těž“, „i“, „ta
ké“ a p.

žarovnati, v. „srovnati.“
zarputilosť, -ý, v. „tvrdošijnost, -ný.“
zarputiti se, proti komu dďurum n. asperum

esse in algm n. se praeběre alcut.
zaručení, 8p0ns%0; ost. opiš slov. násl.
zaručiti, něco praestare algd; pokoj z. pa

cem confirmare;--— slíbiti n. pojistiti ně
ao základem a p. sponsionem facěre,
sponsione se obstringěre, (u práva) vadi
momum facčre; sponsorem n. vadem,
praedem esse; svou ctí z. něco fidem su
am čnterponěre in algd; z. koho vadart
algm; vades accipěre ret ales; zvl.: z.
něco -= pravdu něčeho potvrditi: zaru
čený -—pravdivý verus; zpráva ta není
z. falsa nunciata suni, nunočusfalsus est;



zaryti se — zaslechnouti.

2) z. se fidem suam obligare, na něco ad
rem n. alout rei, praestare algd, svou ctí
fidem suam inlerponěre in algd; «. se za
koho sponděre pro algo.

zaryti se, do čeho infodi in algd.
zarytost, v. „zatvrzelosť.“
zarytý, v. „zatvrzelý“; =. hříšník, nezbed

ník a p. homo neguisstmus et sceleratis
stmus; veleralor. .

záře, fulgor, splendor, světlo lux; z.
slunečná sol, měsíčná lumén lunae; u.
večerní * rubor coelivespertint, ranní au
rora.

záři, (mensis) September.
zaříci, zařeknouti, zaříkati, -— zažehnati ně

co * carminibus. fugare, pellčěrealgd; z.
se, a) — slíbiti něčeho nedělati ejurare
algd; jurejurando interposilo affirmare,
se algd non facturum esse; — zříkati se
čeho abďicare se re, slavně detestari algd
(též algm); — odložiti něco relingučre,
deponěre, abjicěre algd (na př. propost
tum, imimicitias, odium), desistěre, absi
stěre alga re, v. též „zanechati“; b) —
zapřisábati se sancte jurare.

zaříditi, něco, a) — učiniti parare,
rare, comparare, tinslitučre algd; hry z.
ludos apparare n. eděre, hostinu convi
vium comparare, tnstručre; b) — zříditi
instilučre n. constitučre (rempublicam, ci
viťatem, rem familiarem), insiručre (do
mum), ordinare (res suas); 7—přispůso
biti aceommodďare algd ad algd; ©) =. si
něco parare, comparare stbi algd; (koupí)
coěměre (res necessarias); d) z. něco —
nařidšti, v. toto.

zaříkání, -áváni, čeho (čarodějné), opiš slo
vesem, někdy carmen.

zářiti, lucére, lucesečre, (důr.) fulgěre, splen
děre; — paprsky vydávati radtare,

zařízení, opiš slovesem.
zásada, ratio (též s dodatkem stabilis fir

mague); — spůsob jedttání institutum, —
učení praeceptum ; smýšlení sentenlia ;
— pravidlo lex; regula, norma; pl. zá
sady I— mravy, jednání mores, vila; do
bré z., též probitas, zlé tmprobitas ; muž
pevných z. homo constans, gravis, bez z.
levis, tmprobus; to mně bude zásadou
hanč legem seguar, hoc praeceptum te
nebo; mám s. placet mihi; dle z. jednati
certas raliones segui; učinil to ze z. cer
tam ralionem secutus mn.ratione, animi
Judďicio id fecit; dobré z. míti recče sen
tire, Špatné male sentire, nemíti z. caeco
impetu ferri, nullo juďdiciouli, čemereomnia
agěre; svých r. se držeti suam ralio
nem teněre, judicium suum tueri; souditi
vice dle zásad mravných než esthotickýchjudictumado honestalismagis
ouam aď artis raliones revocare; tu z.

appa
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míti, že... . ollud teněre ut n, s akk. a
inf.

zasaditi, zasazovati, a) 7—posaditi za něco,
tp. (== pohrdnouti čím) postponěre n.
posthaběre algd alcui rei, (-—zanedbati)
negligěre, omittěrealgd; b) = někam po
saditi poněre; imponěre, collocare algd
in loco algo; aptare, — připevniti figěre,
infigěre algd; =. kámen do zlata gem
mam zncluděre auro; z. byliny a p. po
něre, plantare algd; =. pazoury, drápy a
p. (o dravcích) tnjicěre, tmpriměre algd;
tudiž, a) z. místo kým, v. „obsaditi“ ;
z. místo vojskem locum praesidio firmare,
occupare; $) ránu komu z. percutěre, fe
rire algm; 2) z. se, oč zzujíti se čeho
incumběre in algd, těž s dodatkem omni
cogitatione curague; curam ales rei su80i
pěre, niti de re alga; horlivě z. se oč
summa vi operam dare, ut ete., n. né
ete.; o koho defenděřa algm, consulěre n.
prospicěre alcut n. rebus (rationibus)
alcs; (u soudu) causam alcs susctpěre n.
recipěre, tueri; =. se proti komu, V. 40
příti se komu.“

zasáhnouti, zasahovati, něco conlingěre, al
tingěre, rukou, též manu prehenděre algd
n. algm; ——uchopiti, v. toto; z. jen po
vrch kože summam oulem stringěre; Z.
kam — rozkládati se pertiněre, porrigi,
paltěre.

zase, adv. v. „opět.“
zasedání, consessu8; o sboru poradném vůbec

concilium; z. senatu senatus.
zasednouti, zasedati, A) — posaditi se con

siděre, residěre (in prato, tn theatro); z.
za stůl (u Římanů) accumběre; b) zvl.
z. k vyjednávání čeho considěre; z. na
soud n, na soudu Judicium facčěre, jus
dicěre; též pouze considěre; zasedati,
vůbec seděre, o senatu senatum haběre.

zásek, + concaedes; «. zdělati, záseků na
dělati arboribus suceisis vtam alcu? prae
cluděre; viam alcut intersepire.

zasekati, cestu, v. předch.
zasídliti, místo coloniam in loco algo consti

tučre, conděre, collocare.
zásilka, co čin zmissio, — co se zasilá guodď

mittitur; u. kněh libri misst,
zasiti, conserčre (agrum).
zaskočiti, koho n. cestu komu ontercluděre

aleui viam; intercluděre algm itinere; též
circumvenire n. circumire hostem a corni
mbus n. a latere.

zaskvěti se, v. „skvěti 8e.“
zasláněti, v. „zasloniti.“
zaglati, zasilati, mittěre algd alcui, ad algm;

v. též „poslati.“
zaslechnouti, něco audire, exaudire algd;

pervenit algd ad aurešs meas, ad me pár
fertur algd.
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zaslepenost, caecitas (menlts); error; tnsantia,
furor.

zaslepený, v. násl.
zaslepiti, a) pův. praestrtngěre oculos n. a

ciem oculorum; b) tp. caecare n. o0ceae
care algm n. obyčejněji animum n. men
tem alca; actem menlis praestringěré; za
slepen (tělesnou) žádostí caecatus libi
dine, krásou ženy necbati se z. t/ecebris
formae alcs cap? n. trretiri.

zaslíbení, sponsio.
zaslíbiti, komu co sponděre aleui algd ; ost.

v. „zasnoubiti.“
záslona, velum.
zasloniti, zasláněti, komu Zuminzbus alcs of

Jicčěre; nezasláněj mně e sole recede
(miht),

zasloužilý, opltme meritus; oč měrilus (o. me
réns n. promerilus, dealga re; omni lau
de dignus.

zaploužiti, zaslohovatí, co n. čeho mereri n.
merčre algd, dignum esse alga ré, £Z8
sloužený meritus, debitus; zasluhuje chvá
ly n. pochválení laude n. gut laudelur
dignus est (též laudandus est n. merelur
ut laudetur), víry dignus est fide n. cut
Jides habeatur, jfides ei debetur; ost. v.
„hoden“; jak tobo kdo zasluhuje (pro)
merito alcs; ©. něco n. čeho na kom de
algo n. erga algm algd mereri; zdali
jsem toho na tobě rasloušil stcetne de te
merilus sum mn.merut? ježto jsem toho
nezasloušil (na něm) n, aniž bych si to
ho byl zasloužil (na př. dostalo se mi
toho) nullo meo merito.

zásluha, a) I— čeho si kdo zasloužil meri
tum; dle s. pro mertlo n. pouze merito,
pro dignitale; b) — záslažný čin n.
vlastnost merilum; virtus,-laus; vásluby
o koho merita da algo n. tn algm; muž
znamenitých z. vír praestans virlule; zí
skati si n. míti n. nabývati z. o koho
bene merert de algo; získal si n. má o
mne velikých z. magna sunt ejus in me
merita, bene de me merutt, o vlast bene
n. oplime mereri de republica.

záslužný, praemio n. laude dignus; %. čin
merilum ; míti něco za věc =. algď in
laude poněre.

zasmáti se, (maličko) subriděre; =. se na
koho arriděre aleut; =. se čemu riděre
algd n. de alga re, komu algm n. de
algo.

zasmradlý, foelidus; male olens.
zasmušilosť, čristitia.
zasmušilý, Urtačis,tetricus; z. býti tristi vultu

€880.

zasmušiti še, fronlem contrahčre,
zasněžiti, nivibus obručre,
zasnoubenec, sponsus.
zasnoubení,opiš slov., — slavnosť z. sponsalta.

zaslepenosí — zastati.

zasnoubiti, desponděre n. sponděre (alcui fi
liam); z. se, o muži desponděre atbi al
guam, o panně despondert alcui; uasnou
ben býti sponsam haběre (alguam) n. al
guum stbt despondisse, zasnoubena býti
desponsam esse alcui.

zásoba, copia (rei alcs); hojnost vis,
magnus numerus (rei ales); zvl. z. pokr
mův penus, Špíže n. Šatstva, zbraně o
buvi a p. pro vojsko commeatus; míti
velikou z. čeho abunďdare alga re; toho
jest veliká z. harum rerum magno copia
suppetit.

zásobárna, cella penaria.
zásobení, zásobování (se), Špíží rumenlatio,

pící pabulatio; 7— dovoz, z. potravou
commeatlus (překaziti komu z. potravou
algm commeatu tintercluděre, prohiběre);
ost. v. násl.

zásobiti, -ovati, koho čím snstručra algm
alga re; suppeditare alcui algd; zvláště
vojsko Špíží frumenlum n. commeatum
exercitut providěre; z. se čím comparare
algd, špiží rem frumentariam providěre;
ret frumentariaa prospicére.

zasouti, odručre, opplěre algd.
zaspati, a) ——spaním zameškati per so0mno0

lenttam negligěra algd, vhodnou příleži
tosť tndormire tempori; b) IZ spaním
zahnati, starosti a p. Z. Curas somno
pellěre.

zaspořití, V. „uspořiti.“
zastání, ——hájení defensio, u soudu pačro

einium ; ost. opiš slovesem.
zastaralý, a) ——starý, v. toto; 7— co již ze

svyku vyšlo odbsoletus; b) — zakořenělý
inveleratus; penilus tnsitus.

zastarati, zastárnouti, a) — z obyčeje vy
jíti odsolescčre; b) — vkořeniti se tnve
terascěre.

zastati, zastávati, a) z. koho kde — najíti
inventre, conventre, důr. ojfenděre, — sa
stihnouti deprehenděre algm (in alga re
při čem); inctděre tn algm; =. koho ne
připravena tmparalum algm offenděre;
tp. z. koho n. čeho (životem =— viděti
ještě koho) viděre algd; b) z. práci, ú
řad a p. administrare (munus),fungi
(vice alcs místo něčí, toto též vicartum
alca esse); práce krále z. munia regis 0b
tre; =. něco -= vykonati suum munus
praestare; moci x. něco alcui ret parem
esse; consegut posse algd; on již nemůže
úřad z. non sufficiunt jam vires ad mu
nus obeundum; nejvyšší úřad z. cum
summa polestate praeesse; c) — brániti,
héjiti (koho defenděre, tuert algm (ab
algo, před kým), u soudu causam dicčre
alcs n. pro algo, defenděře algm n. cau
sam alcs; taktéž: z. náhled, minění de
fenděre, lueri aententiam; pugnaré (pro



zástava — zašlápnouti.

re alga); 2) zastati se koho, v. shora c);
zastávati se (u soudu) causam suam dt
cčre; Z. Be OČ, V. „zasaditi se oč,“

zástava, zastavení, dání čeho pro fistotu
pignus, o věcech nemovitých též hypo
theca ; dáti něco do z. pignort dare, op
poněre algd; osoba v z. jsoucí odses; v
z. býti obstdem esse, v =. ponechati si
koho algm obsidem retiněre.

zastávatel, -m hájitel defensor, u soudu pa
Čronus.

zastávati, v. „zastati.“
zástavce, zastavenec, oĎses.
zastavěti, odstručre (komu světlo luminibus

ales).
zastavit, zastavovati, 1) trans., a) z. něco

n. koho (v běhu) sistěre (legiones, eguos,
sanguinem); reliněre (algm, eguo3), sustí
něre (agmen), inhiběre (navigium); repri
měre (fugam hostium, sanguinem, redun
dantem lacum); pocestné z. viatores con
sistěre cogěre; tudíž tp.: z. něco ——za
brániti čemu compriměre (superbiam), re
priměre, cohiběre, impedire algd; obdsi
stěre, obstare rei alcui; medďdert(malo),
defenděre (injuriam); b) z. něco čím in
tersepire, obsepire, praesepire (viam); ©)

———
———

z. něco ——dáti něco komu pro ujištění|
pignori dare algd alcui; rukojmě z. ob
sides dare, u soudu vadem dare; 2) v.
někde — =. se, v. násl.; 3) z. se, a) —
zůstati státi constetěre, subsistěre; (v bě
hu) cursum repriměre; susliněre currum
(s vozem Se Z.); eguum nD. egu08 ausli
něre n. retiněre (koně z.); na útěku se z.
sistěre fugam, na cestě subsislěre im ili
nere, po dlouhé cestě n. plavbě z. se ně
kde loco constděre; b) =. se nad čím,
na čem, 8 podivením slupěre, obstupesečre,
s nevolí reprehenděre, perstringěre algd,
v. též „mrzeti se.“

zástavný, z. osoba obses.
zastenati, ingemiscěre.
zástěra, a) pův. Tpraectnelorium; b) tp. —

zámysl, rouška praetexlus; k zakrytí ně
čeho zlého a p. color, species; „velamen
tum; pod z. přátelství specie amiciliae,
též amicitiam simulans; nžíti čeho co z.
praetexěre alod; jinak: pod z. ——tajně
tecte, clam, oceulte.

zastihnouti, koho, v. „zastati“; r. koho při
čem n. na čem dďeprehenděre algm tn re
alga.

zastihnutí, deprehenstio.
zastíniti,, -ovati, opacare (locum), umbram

afferre rei aloui; — zatemniti, v. toto;
=—echrániti, v. toto.

zastonati, v. „zastenati.“
zastoupení, A) -— vstoupení na místo jiného,

opiš slovesem ; b) -= hájení patrocinium ;
propugnahio (pro re alga).
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zastoupiti, zastupovati, a) stoupíti za něco
pone algd asststěre; z. komu cestu tnčer
cluděre n. praecluděre alcut viam; v. též
„zaskočiti“; b) z. koho, a) — na místo
jeho vstoupiti, zastávati jej /fungi vice
ales, vtcarium alos esse; pro algo €88e,
personam alcs gerčre; (P) — hájiti koho
defenděre n. tueri algm, patrocinium alca
susctpěre.

zastrašiti, koho ——strachem naplniti ferro
rem injicčre, incutěre alcui; terrčre, per
terrére algm; — strašením zapuditi abs
terrěre, deterréěre algm (a re alga n.
ne, guominus algd faciat); V. „nodstra
šiti,“

zastrčiti, zástrkati, -ovati, a) -— dáti kam
conděre (gladium), tnserčre algd; b) —
schovati, v. toto; c) z. závoru, z. dvéře
objicěre, obděre, opponěre pessulum oslio.

zastřelití, scíu n. telo trajicčre, tnterficěre
algm.

zastření, a) co čin, opiš slovesem; b) ==
pokryvka vélamentum; tegumentum, in
volucrum; z. odejmeuti z čeho deřegěre
algd.

zastříti, zastírati, něco, a) pův, tegěre, con
tegěre, obtegěre algd ; velare, operire (ca
puťt); rouškou z. velare, velo tegěre algd;
b) ——tajiti ocewlťare; zvl. něco zlého
speciem honestam rei alcui inducčre; ho
nesta specie rem turpem tegěre.

zástup, manus; muliitudo, numerus, 08; %.
nepořádný turba; -— shromáždění fre
guentia hominum; zvl. 7—větší n. menší
oddíl vojska manus; — branný lid vů
bec copiae.

zástupce, a) 7m náměstek vicarius (z. 80
natu auclor senatus); vůbec negotiorum
curalor; gui rem n. negotium ales gerit
n. agit; b) — obhájce palronus, — pro
středník intercessor.

zastupování, v. „zastoupení“
zastyděti se, erubescčra (re alga n. in re

alga, propter id; pudore affict,
zasvětiti, zasvěcovati, conseorare, inaugurare,

(určitému bohu) deďicare (aram, templum);
z. svátek diem festum agěre; v tajemství
z. koho, v. „vyzraditi“, též tn secretum
admittěre algm.

zasvitnouti, elůcěre.
zasýlati, v. „zaslati.“
zasypati, obručre, opplěre algd; tp. zasy

pán býti pracemi a p. implicitum esse
multis negotiia; negotiorum magnitudine
obrulum esse; occupationibus distringi.

zasytiti, v. „nasytiti.“
zašití, a) — sešiti consučre algd; b) — všíti

insučre (algm in culeum).
zaškrtiti, v. „uškrtiti.“
zašlápnouti, zašlapati, -ovatí, a) = do země

něco z. oblerčre algd, conculcare algm;
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b) z. si něco v nohu tnďučre 86 (in cla
vum).

zašlost, -ý, V. „Sešlosť, -ý.“
zašmouřití, v. „zachmouřiti.“
zašpičatiti, praeacučre, exacučre algd.
zašpiniti, v. „ganečistiti.“
zaštěkati, -nouti, vocem emiltěre; z.na koho

ilatrare alcut.
záští, odium (oceullum) ; simultas; z. zjevné

— válka a p. dellum (do z. zapleten býti
bello implicilum esse); ze z. ke Komu
odio alcs adductus, incensus; z. míti ke
komu odisse algm, infensum esse in
algm; succensčre. alcui, odio oceulto fia
grare in algm; z. něčí na sebe uvaliti
odium alcs suscipěre, in odium ales ve
nire, všech omnium odtia in 8€ conver
těre.

záštita, praesidium, tulela; — obrana de
fensto ; nemají z, nihil habent, guo tegan
tur; ost, v. „ochrana,“

zatáčka, a) 7 zatáčení conversto; b) — 0
klika, v. toto.

zatáčeti, V. „zatočiti.“
zatáhnouti, zatahati, zatahovati, a) z. ně

kam, do čeho trahěre, pertrahčre algd
in locum algm; ——odtáhnouti abstrahčre
algm; b) z. něco čím colligare algd; 2)
z. se, o nebi nubibus obduci (coelum nu
bibus obducitur); nebe zatažené coelum
nubibus obductum.

zatajiti, -ovati, něco celare algd (před kým
algm); oceultare, tegěre algd, — zamlčeti
tacěre, reticére, stlentio tegěre n. praeter
ire algd; máš věděti, že ti bratr věcí
nejdůležitějších zatajil (n. že se před te
bou zatajil) debes extstimare, le maximis
de rebus a fratre esse celatum ; z. v sobě
pláč, smích a p. repriměre flelum, rt
sum; continěre (risum), cočrcére (iram);
dech z. ančmam continěre n. compriměre ;
2) z. se, o dechu deficěre, tntereludi;
řeč se mu zatajuje haerét n. haesitat in
dicendo.

zatatasiti, něco obstručre algd; z. se někde
locum munilionibus septre,

zatčení, comprehensto.
zatěci, zatěkati, lumescčre; zateklý čumidus;

z. krví sangutne suffundi.
zatemnělec, * Aomo rationis et intelligentiae

expers.
zatemnělý, v. „temný.“
zatěmnění, obscuratio (pův. i tp.).
zatemniti, -ovati, obscurare algd, tenebras

n. calliginem ojffunděre n. obducěre rei
alcui; tp. obscurare algd; zatemňující
bludy errorum tenebrae; 2) =. se, o slunci
a měsíci obecurari, deficěre; tp. obscurari,
splendorem amittěre.

zatím, adv. a) o čase tnterea (z. co n. když
dum, guum; interea guoad, v. „když“);|

zašlosť — zaujíti.

interim; inter haec, inter ea; dum haec
gerunlur; 7—mezi tou dobou hoc apaltio
interposito; taktéž: po z. interea, interim;
b) — avšak tamen, allamen; sed; guam
vis haec ita sinl.

zatímní, guod aď tempus fit (decernilur, in
stituitur); též fiduciariua (imperium,opera,
7 na čas svěřený).

zátiší, v. „zákoutí.“
zatiti, zatínati, a) 7= zaseknouti inecžděre

algd; b) ránu komu am.caeděre, percu
těre algm; c) žílu z. sanguinem millěre;
d) z. zuby a p. do čeho mordicus pre
henděre algd; e) z. pěst manum compri
měre pugnumgue facčre.

zátka, + obluramentum; cortex.
zatknouti, zatýkati, koho comprehenděre;

in custodiam dare, in vincula conjicěre
alagm.

zatknuti, comprehensio.
zatlačiti, oči mrtvému operire oculos mo

rienli,
zatlouci, zatloukati, a) =—vtlouci: z. hřebík

figěre n. defigěre clavum, též adigěre;
z. koly sublicas agěre, stipites demil
těre; b) — zaklepati, z. na dvéře pulsare
fores.

zatmění, slunce defectio solis, měsíce lunae
defectio; luna deficiens.

zatmíti, v. „zatemniti,“
zatnouti, v. „zatíti.“
zatočiti, zatáčeti, convertěre, circumagěre

alad; versaré, torgučre algd; z. se cir
cumagi, converlt (n. se covertěre, se cir
cumagěre), do kola tm orbem; o jezdcích
circumagěre eguos.

zatopiti, a) — zaplaviti, v. toto; b) — po
břížiti agua mergěre n. tn agua demer
gěre algm.

zatopiti, 7—teplým učiniti calefacčre algd.
zatracení, damnatio, condemnatio.
zatratiti, -acovati, něco, a) ——zahubiti per

děre algm n. algd; b) — zlořečiti ex
secrari algm; devověre; zatracený ewse
crandus, devolus; sacer; ©) — odsouditi
koho, v. toto.

zatřásti, čím guassare, conculěre algd; v.
„třásti, otřásti.“

zatvrditi, zatvrzovati, srdce n. se proti čemu
animum ad algd obdurare.

zatyrdnouti, durescěre, obdurescčre.
eatvrzelý, tp. durus; = zarytý (v. toto), též

obstinalus; «. srdce animus durus; člo
věk zatvrzelého srdce homo durus, fer
reus, duri animt; adv. animo duro, 0b
stinato.

zatýkač, praemandata (orum);. stihati koho
%.praemandatis algm regutrěre,

zatýkati, v. „zatknouti.“
zaujiti, zaujímati, místo nějaké locum .oceu

pare, obsiděre n, tnsiděre (též a zvláště

m



zauzlení — zavězti.

brannou mocí); odtiněre (omnia vada ac
saltus); tp. =. ducha n. srdce n. koho
capěre, (unice) delectare, teněre algm n.
antmum alc8; z. 80, V. „zastati se.“

zauzlení, nodus,
zauzliti, nectěre, implicare algd.
závada, tmpedimentum, = obtíž difficultas;

na z. býti impedimento esse, tmpedimen
tum ajferre rei alcut; impedire algd.

zaváděti, v. „zavésti.“
zavaditi, zavázoti, oč n. več leviler tangěre

alad, perstringěre algd; ojfenděre (scopu
lum n. in scopulis), o plavci impingěre
navem (scopulis), o lodi adlidi (ad 8co
pulos); nezavaditi, též (cursu) declinare
algd; nohou z. oč pede attingěre algd;
zavázeti komu odstare alcut; je-li „u“
pochybiti, v. toto,

závadný, a) — na překážce jsoucí gut tm
pedimento est; býti čemu z., činiti něco
%. tmpedire algd, tmpedimento esse rei
alcui; b) — chybný viťiosus.

zavaliti, v. „zasypati“, „zatarasiti.“
zavalitý, habitu brevis et obesus.
zaváti, obručre, opplěre (viam nivibus);

všechno bylo zaváto nives omnia opple
verant.

zavazadlo, 7— závada impedimentum, zvl.
pl. zavazadla vojínů, a sice jednotlivých
sarcinae, celého vojska na vozích n. na
soumarech vezena impedimenta; odníti
nepříteli z. hostem impedimentis exučre.

zavázán, v. násl,
zavázati, zavazovati, a) pův. alligare, obligare

(vulnus), praeligare (08 ales, vulnus); —
svázati nectčre algd; b) tp. z. koho sobě
obligare, obstringěre algm (čím alga re,
na př. beneficits); =. koho k čemu obdli
gare, obstringěre alom (uť n. ne factat
alad); necessitatem n. officium tmponěre
alcui; přísahou z.koho jurejurando algm
obstringěre, (==pod přísahu vzíti) algm
adigěre (ad) jusjurandum n. jurejurando;
zákon mne zavazuje lex čenet me, alligat
me; zavázán jsem k čemu meum est n.
debeo facčre algd; býti komu z. debére
alcui, velmi multa (plurimam gratiam)
deběre alcui, nebýti ničím z. komu něhil
deběre alcůi; 2) z. se, k čemu recipěre
alad; sponděre se algd facturum 6886;
z. se slibem sponděre, přísahou Jureju
rando se obštringěre, vespolek fiďem et
Jusjurandum inter se dare; z. seza koho
sponsorem esse n. sponděre pro algo,
praestare algm.

Rávazek, zz povinnost officium, smlouva,
v. toto; z. náboženský a p. religio n.
pl. religiones (z. učiniti religione se ob
stringěre).

závazný, obstringens, obligans; z. býti, v.
nvázati“, „zavazovati,“

Prof. Novotný: Česko-latinskýslovník,
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závaži, pondus.
zavčas, adv. tempore, in tempore, ad tem

us.
zavdati, a) — závdavek dáti arrham n. arrha

bonem dare; z. komu co arrhaboni n.
arrhae nomine dare alcui algd; b) =
připiti propinare alcui; ©) == podati,
spůsobiti oferre algd; příčinu z. k čemu
causam rei ales (táž algd) ejfferre; aw
ctorem esse ret aleui, k válce bellum con
flare (nepokojemi bellum turbare), k po
vstání seditionem mověre, concitare, k myl
nému náhleda errorem creare, k rozmí
škám lites serčre; příležitost zavdala se
oceasio oblata est; pohoršení z. čím malo
exemplo facčré algd n. vivěre; d) z. Ko
mu smrtelnou ránu morťiferumvulnus in
ferre n. infligěre aleui.

závdavek, arrhabo n. arrha; — zástava pt
gnus; z. dáti, v. „zavdati“ a).

zavděčiti, sobě koho, z. sa komu gratum
(velmi pergraltum n. grafissímum) facěre
aleui; graliam čnire ab algo; zavděčíň
se mi velice, jestli.... gratissimum milu
feceris, si ete.; nemůžeš se mi více z.
nihil mihů gratiu8 facěre poleris.

zavděk, v. „vděk.“
závěje, nives,
závěrek, a) vůbec == konec finis, exitus

(anni); clausu'a (epistolae, fabulae), z.
učiniti ad jinem adducěre algďd; b) zvl.
z. řeči (řečnicky vypracované) peroratio;
jindy adj. extremus (k z. nebo v z. listu,
knihy a p. in ex!'rema epistola, in extre
mo hdro).

zavěsiti, V. „pověsiti.“
zavésti, zavoditi, zaváděti, a) někam abĎďu

cěre, deducčre, (násilně) abstrahěre alam
n. algd; od pravé cesty koho z. abdu
cěre algm a recta via, tudiž tp.: z. koho
— svésti corrumpěre,. corruptelarum ille
cebris irretire algm, k čemu nducěre,
pellicčrealgmad algd;z, koho n. co več,
na př. v záhubu Aap., v. tato subst.; z.
koho v umění nějaké a p. insťitučre
algm ad algd, docére algm algd; b) z.
stráže custodiaa n. stationeš disponěre,
svědky čestes producčre; ©) z. něco ——V
obyčej, v mrav uvésti inďucěre (morem
novum, nova verba in linguam Laťinam),
též — zaříditi tnstilučra algd ; d) a. něco
= zaviniti, v. toto,

závěť, testamentum; z. učiniti lestumentum
facčre, componěre, conseriběre, podvrci
subjicčěre, zničiti mulare; bez z. zemřiti
intestato mort; v z. kázati, aby... cavěre
testamento, uť ete,

zavězti, a) zz vesti kam, pryč asportare,
deportare; avehěre, devehěre (curru, navi
ete.) algd; vehěre algd; b) — vezením
naplniti odručre, opplěre algdď.
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záviděti, komu čeho čnviděre alcui algd n.
re alga, obyč. však zamění se předměty,
na př. z. komu štěstí jeho znviděre feli
citati n. fortunae ales, bohatství divitiis
ales; závidím ti tvoji čest invideo honori
tuo; závidí se lidem jich štěstí tnvidetur
commodis hominum.

zavinění, culpa.
zaviniti, něco, a) zasloužiti commerčra

(poenam, algd), b) — něco zlého spá
chati auclorem esse ret ales, eomiltěre n.
delingučre algd; to on zavinil td ejus
culpa commissum esť n. accidit, culpa
ejus rei penes eum est, hoc ab čllo ortum
n. profectum est, is hujus rei auctor est,
že město bylo vybojováno ejus culpě
factum esť (is commisit), uť oppidum ex
pugnarelur; to jsem já nezavinil culpa
non mea esl, non meč operď factum est;|
on nic nezavinil nullam commeruit cul
pam; on pád svůj nezavinil nihil commi

*siť, guare merito perirat.
zavinouti, V. „zaviti.“
závirka, V. „závěrek.“
záviseti, na kom n. na čem penděre ex algo

n. ex alga re, těž ex arbitrio ales; to
tum in potestate (manu) ales esse, o vě
cech posttum mn,siťum esse in re alga;
to závisí na nás hoc a voluntate nostra
proficiscitur; ua jich úsudku závisí roz
hodování o všech věcech aď eorum arbt
drium summa omnium rerum redit; v. též
„záležeti“; z. od panovníka a p. esse
sub ales dicione et imperio, in potestate
ales.

závislý, a) od koho n. na kom pendens ex
algo n. ex arbitrio (voluntate) alcs; sub
jectus (obnoxius) aleui; z. býti, V. pzá
viseti“; b) od čeho n, na čem pendens
ex alga re, posilus in alga;- učiniti něco
z, od čeho algd in re alga positum esse
(ex re alga penděre) velle; algd cum re
alga conjungěre, Bebe unice se deděre rei
alcut.

závisť,nvidia; malignitas.
závistivec, závistník, 2nvidus,
závistivý, invidus; malignus; z. býti na ko

ho, v. „záviděti“; adv, cum invidia; ma
ligne.

zavitati, v. „přijiti,“
zaviti, zavijeti, něco do čeho involvěre algd

re alga.
zavlažiti, v. „Ssvlažiti.“
zavléci, něco auferre, abstrahěre algd.
zavlhnouti, madescěre.
závod, a) ——prudký běh cursus citatus n.

effusua; b) z., běžení v z. r— vystíhání
ss, běžení o sázku cursus certamen; z.
koní cursus eEguorum,cursus eguester, vo
zův curriculum eguorum; V Z., O Z. C6r
latim; V %, O z. běžeti certare cursu n.

záviděti — zavříti.

currendo; certatim currěre; v z. vyhráti,
v. dole c); podobně: plenili jako o z.
ingenti certamine populabantur, v. „závo
diti“; c) — sázka sponstio; z. vyhráti
sponstonem n. sponstone vincěre; d) z.
kupecký mercatura; == sklad na zboží
mercium horreum.

závodiště, curriculum, při hrách olympických
stadium; vw Římě co zvláštní budova
Circus.

závoditi, s kým oč certare, contenděre cum
algo (vespolek inter se) ra alga; aemu'ari
algm; v. též „zápasiti.“

zavodniti, tnundare (agros).
závoj, rica.
zavolání, acciťtus (us).
zavolati, a) ——vzvolati, v. toto; b) z. koho

advocare ad se, též arcessčre, accire algm;
adhiběre (medicum).

závora, u dveří, větší obex, menší pessulus;
co otesané dřevo na příč vstrčené re
pagulum.

závrať, vertigo; z. dostati vertigine corripi;
výška působí z. altitudo caliginem oculis
ojfundit.

závratný, vertiginosus; %. výše altitudo ca
liginem oculis offundens.

zavrávorati, v. „vrávorati.“
zavražditi, (aásilně) trucidare, (zákeřnicky)

jugulare algm; vůbec interficčre, necare,
oociděre algm; sám se z. mortem sibi con
sciscěre, manum sibi inferre.

zavrci, zavrhnouti, zavrhovati, a) — vrci
kam, v. toto n. „zahoditi“; b) tp. z. ně
co rejicěre, — nechváliti improbare, —
oposrhnouti repudiare, aspernari algd;
Byaa z. domo ex!truděre n. expellěre fi
tum, soudce judicem rejicěre; zákon z.“

— (7 odmítnonti návrh) legem suffragiis
repudiare; podmínku n. návrh z. condi
cionem repudiare n. respučre, radu con
sikum improbare n. reprobare, náhled
sententiam aspernari n, contemněre.

zavrhnuutí, v. „zavrženi.“
zavrtati 56, do čeho penelrare in algd, d>

dřeva perroděre lignum,
zavrtěti, v. „vrtěti,“
zavržení, rejectio; tmprobatio, repudialio ; z

hoden rejiciendus; repudiandus, spernen
dus; tmprobandus.

zavření, a) — zavírání, co čin, opiš slove
ssm; b) z. do čeho čnolusio, n. opiš slo
vesam, též custodia.

zavřiti, zavírati, a) něco clauděre (fores, 0
culos), obděre (fores), compriměre (08, 0
culos), přikrytím operire algd (též ocu
los); avšak: oči z. = usaouti obdormi
scčre, tp. 7 umříti mori; podobně: cestu
z. komu vntercluděre algm itinere, V. „z8
etoupiti, zaskočiti“ a p.; b) z. koho in
cluděre algm (im carcerem n. in carcere,



zavzníti — zběhnouti.

těž se domi; — obklíčiti continěre, ccér
cére (hostem); clauděre, cingěre (urbem
moembue, castellum obsidione); podobně
tp.: nechť v jednom slově zavru uno ver
bo5 ut paucis dicam; uť in pauca confe
ram; c) — přiložiti: list v druhém za
vřený epistola alleri addita n. juncia;
d) zavírati v sobě coniiněre, complecti,
algd; v. p„obsahovati“; e) z. — skončiti
Jfimire, concluděre (epistolam, orationem),
v. „skončiti“; £f)z. z čeho — uzavírati,
závěrek učiniti concluděre n. colligěre
algd ex re alga; 2) r. se někde includěre
se (domi); voda se nad ním zavřela un
dae eum obruerumí.

zavzníti, -ívati, sonare, resonare, personare,
vůkol z. ctrcumsonare; zavzněl blas vox
edita est, jeho vocem misiť.

zazdíti, něco sawis n, opere lalericio conclu
děre algd; muro sepire algd.

zazelenati se, (o stromech a p.) frondescěre.
zazerzavěti, rubigine obduci, consumi.
zazleti zazlíti, tra incendi, exardescěre.
zaznamenati, v. „poznamenati“; z. do desk

A D., V pzaněsti.“
zazpívati, cančre incipěre, caněre (carmen).
zázračný, * miracula edens; =—podivahodný

mirabilis (vis, res, facinus, opus); věc z.,
též res mira, prodigii similis; miracu
lum; =. úkaz portentum, prodigium; m
spůsobem mírum dn modum; mirabi
liter.

zázrak, miraculum; obecněji mirum, res mi
raj V „div“

zázvor, zingiber.
zazvučeti, v. „zavzniti.“
zažalovati, v. „obžalovati.“
zažehvati, * carminibus fugare, pellěre; —

pvrokleti egsecrari, devověre algm.
zažíci, v. „zapáliti.“
zažiti, zažívati, čehe, a) pův. concogučre

(cibum), — požiti frut re alga; b) tp.
radosti z. percipěre delectationem n. Vo
luptatem (ex re alga); delectari re alga;
dobrodiní z. od koho beneficiis ab algo
affici (beneficia tn me conferuntur); jinak:
z. něco zlého pali, tolerare, perferre algd,
v. pvystáti“ ; zlým n. zle toho zažije hoc
non inultum (a me) auferet.

zažití, zažívání, | concoctio; častěji však o
piše se slovesem.

záživný, aplus ad concoguendum.
zažloutlý, sudflavus.
zbabělost, — bojácnost timiditas, = nesrd

natosŮ tgnavia.
zbabělý, ——bojácný timiďus, = nesrdnatý

ignavus; =. strach melus ac timor; adv.
timide,. ignave.

zbaviti, koho čeho, a) s=lébo liberare algm
re alga n. a re alga; exsolvěre algm re
alga ; levare algm (metu, aegritudine, mo

Í
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lestiis, a morbo), eximěre (algm servitute,
aleui dubitalionem), eripěre (alcui dubi
tationem, algm 6x mamibus hostium, ex
tlis malis); zbaven solutus, lberatus (a
re alga), zbaven býti čeho vacare re
alga; b) z. koho čeho dobrého — odníti
komu co eripěre, auferre alcui algd, pri
vare algm re alga; z. koho dědictví, a) —
vyděditi koho, v. toto; P) — připraviti
jej o d. ab hereditate submověre algm;
všeho statku koho z. omnibus fortunis
algm evertěre, ewturbare, trůnu regno
algm ewpellěre; dejicčre algm principatu,
života vitam aleui adiměre, rozumu v.
smyslu algm deturbare de mente et sani
tate, naděje praeciděre alcui spem, úřadu
dejicěre algm honore n. munere; zbavený
zraku, sluchu, rozumu oculis, auribus,
mente caplus, naděje spe orbatus, (zcela)
dejectus, sil zbavený eghaustus, confe
clus; v. těž „připraviti koho oč“ ; 2) z. se
čeho, a) — zhostiti se expedire se (ab
omni occupatione), exsolvi, liberari n. l
berare se alga re; abjicěre, dejicěre (me

tum, errorem); abjicěre, dimiltěre (curas);— přestáti něco defung? (morbis), per
fungi (laboribus); dluhů se z. emergěre
ex aere alieno, dissolvěre (poplatiti) aes
alienum; z. se koho se ďisjungěre ab

algo, (— odbyti) absolvěre, dimittěre algm ;
— zbyti se koho amoliri n. depellěre
algm a se; poslati koho kam, aby se jej
zbavil algm ablegare algo (např. na hon
venatum); b) — připraviti se oč privari
re alga; (dobrovolně) projicěre algd;
práva svého se z. jure suo deceděre.

zběh, — přeběhlík transfuga, co zrádce per
fuga; o otroku fugitivus.

| zběhlosť, v čem peritiá ret alcs; z. ve vě
cech válečných belli n. belli gerendi pe
ritia, belli usus, rež militaris usus n. pe
rilia; z. v jazycích multarum linguarum
scienlia.

zběhlý, a) zz kdo odkud zběhl, utekl: z.
voják, v. „zběh“; —— potloukající se va
gus; od víry z. T apostata; b) o čase
cončinuus,ve rčení: ve třech dnech po
řad zběblých triduum continuum, tres dies
conlinuos; ©)z. v čem. peritus ret ales;
exercitatus, versalus in alga re; z. ve
věcech válečbých rež militaris n. belli
gerendi perilus; v právích z. eruďitus di
scipliná juris, v jazyku latinském z. lin
guae latinat peritus n. gnarus n. sciens;
d) — stalý, v. násl.

zběhnouti, zbihati, od koho ke komu per
fugěre, transfugěr e, (mírněji — přejíti)
transire na př. ad hostes; obecněji de
serčre, destitučre algm; ——sběhnouti, v.
toto; 2) z. se, a) — sběhnouti se (v bro
madu), v. toto; b) ——státi se, udáti se
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(náhodou) aceiděre, (zvl. o věcech příjem
ných) contingěré, obecněji fieri; zbíhá se
jit, acoidit, evenit; zbíhají se případy čn
cidunt causae, tempora; válka se zběhla
bellum coortum est; věci, které se zběbly
res gestae; vynasnažím se, vylíčiti vám
věc, jak se byla zběhla dabo operam,
ut res guemadmodum gesta siť cogno
scalis.

zběleti, albescěre,
zběř, v. „sběř.“
zběsilosť,rabies; furor.
zběsilý, rabidus; furens, furibundus; furio

sus; adv. furtose 3;furentis modo.
zběžnosť, atd., v. „sběžnosť.“
zbírati, atd., v. „sbírati“ atd.
zbíti, v. „sbíti.“
zblázniti, koho algm deturbare de mente et

santlatej in insaniam adigěre algm; z.
se mente alienari; in insaniam inciděre;
u. 80 do čeho čnsano rei alcs amore
capt.

zblednouti, expallescěre.
zblednutí, pallor.
zbliti se, voměre.
zblízka, adv, v. „blízko.“
zblížiti, v. „přiblížiti.“
zblo, zvl. ve rčení: ani zbla nihil sane, om

nino niřul. „
zblouditi, v. „zablouditi.“
zbohatnouti, zbohatěti, divitem fieri, opibus

crescěre, čím dívilias facčre ex re alga,
rem fanuliarem augěre re alga.

zbojnický, zbojný, a) — zákeřnický, v. to
to; b) — odbojnický, v. toto.

zbojník, zz zákeřník latro, — odbojník, v.
toto.

zbejnictví, 7 zákeřnictví lačrocinium; —
odbojnictví, v. toto.

zbortiti se, pův., o prkně pandare, pandari;
tp. o podniku a p. minus prospere n. non
6x senleníia res cadit; secus accidit; v.
těž „bortiti se.“

zboření, excidium ; eversio.
zbořiti, destruěre, diručre (domum, urbem),

evertěre (domum), disjicčre (arcem, moe
na), demoliri (domum), dieturbare (tecta,
opera, portum), proručre (munitiones, val
lum); z. Be corruěre, collabi (rutnis).

zbořenina, svl. pl, zbořeniny, (domu) parie
tinae, (města) religutae; muri diruti, mo6
nia dirula. .

zbořeniště, mur? dtruti, motnia dirula; V.
též předch.

zbourati, v. „zbořiti,“
zbouření, atd., v. „vzbouření“ atd.
zboží, a) -= jmění, v. toto; b) ——tovar

MET,
zbožnosť, -ý, v. „nábožnosf, -$.“
zbožňování, zbožnění, a) pův. consecralio; b)

tp. nimiae laudes, v. násl.

zběleti — zbytek.

zbožňovati, zbožniti, koho, a) pův, — bohem
učiniti ex homine deum facčre algm; —
mezi boby počísti tn deorum numero re
ferre algm; ost. v. „počísti“ b); tp. nad
míru vynášeti summis laudibus in coe
lum tollěre algm ; obecněji colěre et obser
vare algm.

zbraň, k obraně (jako přilbice, štít a t. d.)
i pro úraz arma (ořum); z. pro úraz, ja
ko šípy, kopí, meč atd. lela (orum);
je-li „z.“ ——spůsob zbraně genus armo
rum, armatura (lehká z, levis armatura);
z. nositi arma gerčre; k z. sáhnouti, z.
se chopiti arma capěre, (— brániti se se
defenděre; repugnare), z. odložiti arma
poněre, ab armis disceděre n. receděre,
z. odníti komu armis exučre algm, armu
adiměre alcui; beze z. tnermis, vez. býti
esse in armis; do z. volati ad arma vo
care; BOZ. V ruce armalus.

zbraňovati, čeho (čemu) — zabraňovati, brá
niti, v. tato; z. se čeho — odporovati če
mu, v. toto.

zbrklý, čemerarius, 7 nemoudrý, v. toto,
zbroditi, krví, v. „zbrotiti.“
zbroj, armatura; arma; v. podění.“
zbrojíř,faber armorum,
zbrojiště, receplaculum armorum; armamen

tartum.
zbrojiti, armare algm, z. se se armare, ar

ma capěre; zvl. -— k válce se strojiti
bellum parare n. apparare, comparare,
prcti komu alcut.

zbrojnice, v. „«brojiště.“
zbrojnoš, T armiger.
zbrotiti, krví sangutne respergěre; v krvi n.

krví zbrocen cruentus, oruentatus, sanguine
respersus.

zbuditi, v. „vzbuditi.“
zbudovati, v. „vystavěti,“
zbůhdarma, adv. v. „darmo“ c), n. „marně.“
zbůjný, atd., v. „zbojný.“
zbyt, v úsloví: na z. abunde; míti čeho na

z. abundare (též otio času), (důr.) cir
cumflučre re alga; mihi magna alcs ret
copia est; míti všeho na z, in -omnium
rerum abundanlia vivěre; copia rerum
abundare.

zbytečnost, — věc zbytečná, v. násl.
zbytečný, non NecessarTius, Supervacaneus;

— neužitečný tnudilis, — marný, v. toto;
jest z. opus non est; mám za věo z. neb
za z. psáti o tom de ea re mihi seriben
dum esse non arbitror; adv. praeter rem,
praeler necessilatem; sine causa; inulili
ler; 2. se namáhati operam perděre, v.
„darmo“, n. „marně.“

zbytek, religuum; guod restat, guod reli
guum est (religua, guae restaní); často
adj. religuus; V. „ostatek,“
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zbytí, vyproštění, zvl. v úsloví: nevida
"jiného =., vida že z. není, v. „nezbytí.“

zbýti, zbývati, a) intr., a) z. někde, v. „zů
stati“, „bydliti“; $8)— býti přes počet,
vybývati religuum esse, restare, super
esse; tj, kteří z vejeka zbyli gu? de exer
citu supersunt; podobně: zbývala jediná
cesta una via relinguebalur; jediný zápas
zbýval unum cerlamen réliclum est; zbývá
jen, aby.... relinguitur n. religuum est,
restat, ut ete.; nezbývá ničeho, leč útěk
nihil relinguitur nist fuga; nezbývá ni
čeho říci (pad to co řečeno) mtihil in
oralione desideratur, nihil addendum vi
detur; mihil ad algd acceděre polest; b)
z. čeho — ztratiti, přijiti oč, v. tato;
zvJ.: z. čeho zlého, nepříjemného, v.
„zbaviti se“, ——ujíti čemu evitare, ejfu
gěre algd; evaděre (e periculo); z. koho,
v. „zbaviti se koho“; 2) z. se, — zbýti,
v. předeb.

zcela, adv. v. „celý.“
zcestí, atd., v. „scestí.“
zcípnovti, v. „scípnouti.“
zčernati, nigrescěre.
zčerstva, adv. v. „čerstvý.“
zčeštiti, * tn bohemicum sermonem conv:rtěre

n. transferre algd.
zčista, adv. v. „čistý.“
zda, zdaž, zdali, zdaliž, conj., často u 890

jení s „pak“, a) v otázce jednoduché,
přímé ze (stojí přiklonně za slovem dů
raz majícím), očekáváme-li odpověď zá
pornou num; v otázce upřímné ne, avšak
též num; zvl. a) z. ne, po výrazech po
chybnosti a nejistoty (dubito, nescio a p.)
an; 3) z. kdo ecgutsa,z. co ecguid; b) v
otázce dvojité utrum n. ne (toto přikloní
se ku slovu odůrazněnému), též zvl. při
zřejmé a krátké protivě netřeba v lat.
zvláštně přeložiti; následující „aneb“
sluje an o, (zvl. v otázkách nepřímých,
když předcházející „zdali“ se nepřelo
žile) ne; po slovesech „zkoumati, zpyto
vati, hleděti“ a p. přešládá se „zdali“
obyčejně s? n. st forte.

zdáli, v. „vzdálí.“
zdání, 7z mínění opinio, určitěji senlenlia;

já jsem toho z. = zdá se mi, míním,
v. táto; dle z. ——zdánlivě, v. toto; dle,
vedle mého z. (er) meč sententiď, me
auctore n. ut mea fert opinto; toho z. pe
vně ge držím, že.... hoc teneo 8 nás).
akk, a ivf.; zvl. «) dobré z. arbitrium;
auctoritas (senatus), sententia (judicum);
tázati se kobo o jeho dobré z. guid pla
ceat alcui de re alga exguirčrej R) z. no
ční, V. „s0D,“

dánlivost, species (ret ales), n. obyč, ad).násl.
zdánlivý, Jicčus, stmulalus; falaus; těž gut

zdáti se. 509

videtur: =, prospěch ea guae videlur uti
litas (též s dodatkem negue est); =. ne
pokoj v městě lumultus gut in urbe esse
videtur; z. dobro guod bonum videtur;
někdy subst. species (z. ctnost species
guaelam virlutis, z. ceností získati sobě
koho specie virtulia algm sibi conciliare;
Z. pomocí specte n. per speciem auwili);
z. přítel gui amiciltiam simulať; amicus
falsus; =. přátelstvím amicitid simulalá,
per simulationem amiciliae; z. důvod ar
gumentum inanej z«. mír pax simulata,
species pacis; =. svoboda vana species
hbertatis; z. útok učiniti stmulare se
(algo) impetum facčre; adv. specie, in
spectem; stmulate, ficte; též oplše se slo
vesem vidert: on jest =. pokojný spe
cte tranguillus est n. trangutilus 6886vt
detur.

zdar, 7—vznik successus, proventus ; — ště
stí felicitas; fortuna secunda; — blaho
salus; na z. hane rem bene ac feliciler
tibi evenire cupio; ost. v. „požebnání.“

zdarma, adv., v. „darmo.“
zdárný, zdařilý, vůbec — co se zdařilo, v.

„adařiti se“; též perfectus et absolutus,
důr. omnibus suis numeris perfectus et
absolutus (na př. opus); zvl. z. syn filtus
bene moralus; adv. zdárně ——se zdarem
prospere, non frusíra.

zdařiti, něco algd laetum facčre, incremen
tum ajfferre rei alcui; zvl. zdař bůh!
macte! — na zdar, v. „zdar“; na zdař
bůh čemere, temere ac fortuito; z. se, a)
o obilí proventire; nezdařiti se angusle n.
anguslius provenire; b) — poštěstiti se
succeděre, proceděre (též s dodatkem bene,
prospere); bene n. prospere ceděre m.
eventire; zdařilo mi se contigit mih?
(s násl. ut); kdyby se zdařilo, jak chce
me a přejeme s%cecidisset uť volumus el
oplamus; nezdařiti se non (parum) suc
ceděre n. proceděre; ad irritum caděre
D. redigi; též zaměněním vazby propost
tum non ašsegui; nezdařil se mu záměr,
též male rem gessit; nezdařený, o básni
a p. male composilus, jindy úrritus (co
natus pokus); c) z—dokonalým býti, po
dařiti se, zvl. o osobě responděre, též
s dodatkem spet n. exspectatliont; nezd.
re male responděre; degenerare; z. Fe po
kom, asi nen degenerare ab algo (a pa
rentibus). sh

zdáti se, a) = viděti se, přicbážeti komu
videri (zdáš se býti mrzut stomáchosus
mihi videris); z. se býti (čím není) sz
mulare algd; zdá se býti řádný muž spe
ciem víri boni prae se fert; zdá se mi
prospěšno utile mihi videtur, zdá se mi
řádný probus mihi videlur; zdá se mi,
že cnosť dostačuje k.... videtur mhi
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vírtus salis posse ad ete.; zdá se mi,
jaskobych město hořeti viděl viďeor mihi
hanc urbem ardentem viděre; zdá se mi,
jakobych tě očitě viděl če praesentemvi
děre videor; b) — ve snách viděti so
mniare algd n. de ve alga; zdá se mi
něco (ve snách) per guielem n. in som
nis algd video n. viděre mihi videor,
species máhá dormienti oblata est; zdálo
se jí, že matku vidí visa stbi est per
somnum matrem viděre; c) zdá se — vidí
se, líbí se censeo n. míhi videtur; placet
mehi (facěre algd).

zdatný, v. „statný.“
zdáviti, zdavovati, něco contunděre, compri

měre algd; ——umačkati, zadáviti spirť:
tum eliděre alcui; trucidare algm.

zdávna, adv., V. „dávno.“
zde, adv. a) pův. htc; hoc loco; zvl. a) z.

jest ta kniha ecce librum; P) z. onde
passim; z. onde se ukazují rart appa
rent; b) — na tomto světě his in lerris;
hac in vita; c) — v této věci hac in re.

zdědilý, hereditate acceptus n. tradituas.
zděditi, něco hereditate accipěre algd, říši

po otci tmperium a patre accipěre; uzdě
dil jsem něco hereditas miht ventt, mno
ho po něm magna mthi ab eo venit he
reditas; zděděný, v. „zdědilý“ n. „dědi
čný“; jmění po otci zděděné patrimo
nium.

zdech, v. „vzdech.“
zdechlina, cadaver.
zdechnutí, ex/remus spiritus.
zdechnouti, v. „zcepeněti.“
zdejší, hujus loci; gůt hic (hoc loco, in hac

urbe a p.) est; — tozemský domesticus;
patrius.

zdělati, facěre algd, však vw. „vzdělati“,
„vystavěti“, „nadělati“, „učiniti“; tp. z.
koho male mulcare, verberibua deformare
algm.

zdělí, abl. longitudine n. adj. longus; tři
stopy z. tres pedes longus n. trium pe
dum longitudine; na míli z. miliarii lon
gitudinem aeguans; na píď z. palmaris.

zděliti, zdileti, něco, koho, s kým něco par
ticipem facěre algm ret ales, v. dole 2);
tudíž tp.: a) zdíleti s kým něco eť ipse
sentire algd; dobré i zlé, štěstí i neště
stí z. s kým nullum nec bonum n. malum
ab altero segregatum haběre; bolesť z.
s kým partem doloris sustiněre, et ipsum
dolěre; budu s tebou tvůj osud z. in ea
dem fortuna ero n. eundem casum subibo
atgue tu; zdílí se mnou všechen osudeumhabev© omniumfortunarumsociuni
participemgue; osud války s ostatními z.
communem cum religuis belli casum su
stiněre; b) z. komu co, v. „oznámiti ko
mu co“; 2) z. se 8 kým oč communtcare

zdatný — zdravotní.

algd cum algo, tmpertire alcui alad; vo
care algm in parlem rei ales; z. 8e, tp.
— říci a p. antmum aperire, dicěre guae
senlias; sermonem instilučre.

zděný, ——z kamene atd. vystavěný lapidi
bus exstructus (na př. domus); saxeus,
latericius.

zděsiti, exterrěre, perterrěre, perterrefacěre
algm; terrorem inculěre, injicčre alcui;
z. se exhorrescčre, cohorrescčre; obstupe
scěre, horrore perfundi.

zdilný, gu animum aperit, dicil guae senlil,
zdíti, lapidibus exstručre algd.
zdivočeti, ejfferari; ——odroditi se degene

rare.
zdivočilosť, -Jý, co stav, v, „divokosť, -ý.“
zdlouha, v. „dlouhý.“
zdlouhavosť, -— předlouhé trvání dtuturni

tas; — váhavost tardilas, segmities.
zdlouhavý, = nad míru dlouho trvající len

tus; diulurnus; — dlouhou chvili půso
bicí molestus; taedit plenus; ospalý
segnis, ——váhavý čardus, lentus, (důr.)
piger; adv. lente, moleste, tarde, segniter.

zdloužiti, v. „prodloužiti,“
zdobiti, v. „ozdobiti.“
zdobyti, -ývati, v. „dobyti.“
zdokonalení, perfectio, absolutio.
zdokonaliti, něco perficčre n. perfectum red

děre algd; -— zlepšiti smeltus facčre, ex
colěre algd; emendare (vitam, mores); z.
se v čem penitus discčre algd.

zdola, adv. v. „důl.“
zdomácněti, pův. asi assuescčre (loco alcut);

tp. o mravu Ap. tnvelerascěre, communem
fisri.

zdouti, něco, v. „vzdouti.“
zdráhání 88, recusatio.
zdráhati se, gravart (abs. n. 8 inf.); recu

sare 8 inf., detrectare algd (na př. mili
tiam u vojště sloužiti); též nolle; cun
ctari; nezdráhati se non rěecusare ne n.
guominus D. guin; non dubitare s inf.; ne
zdráhaje se sine detrectatione, haud gra
vale; je-li „z. 86“ 7 upejpati se, v.
toto.

zdráhavosť, cunctatio.zdráhavý,cunctabundus,cunctator;| adv,
cunctanler.

zdráv, v. „zdravý.“
zdraví, vůbec 7— zdravotní stav valeludo,

(jak se máš na z. guomodo vales?);
zvl, ——stav bezbolestný, dobré z. sani
tas; valetudo bona (prospera, tntegra,
secunda); obecněji salus, tntegrilas; na =.
koho píti propinare alcut salutem; býti
při z. bene valěre.

zdravotní, z%. stav valetudo, n. vzhledem
k rozličným dobám pl. valeludinesj z.
pravidlo praeceplum de valeludine lu
enda.
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zdravý, zdráv, a) IZ ne nemocný sanus;

též validus; firmus; neporušený tnie
ger, incolumis, (bez úrazu) salvus; z. býti
(bene) valěre, valetudine bona uli; bene
est alcut, satis valěre; buď z. vale! tudíž
tp. o duši: z. rozum sana mens; ratio
sanaj prudens sincerumagucde rebus ju
dicium; b) — ke zdraví sloužící saluber,
(ačr, coelum, regio, locus, ventus, habita
tio); corpori utilis; z. vzduch, z. podnebí
coelum salubre n. salubritas cosli; ec)—
bedlivý, v úsloví: z. uvážení bonum con
silium; po z. uvážení věci, v. adv. c);
adv. a) belle, bene, vypadá z. bona vale
tudine uti videtur; b) salubriter; c) dili
genter, accurate, gconsideratej z. věc uvá
žiti rem diligeníky atd. porpenděre, dili
genter cirounatkěre, etiam atgue eliam
reputare, (guid agendum sit čeho činiti
třeba).

zdražiti, něco prelium rei ales augěre,
zdrobna, adv. v. „drobný.“
zdrobniti, -ňovati, něco minučre, comminučre

algd.
zdrobnění, -ňování, deminulio,
zdroj, v. „pramen.“
zdrtiti, něco disoulěre, frangěre; conlerčre

algd; (zdrcující, co adj. čerribilis; exibio
sus); z. koho delěre (hostes), exstingučre
(salutem ales), conlunděre algm (saxis) ;
ost. v. „rozdrtiti,“

zdrželivost, abstinentia, continenlia; modestia,
temperanlia.

zdrželivý, abstinens, continens; lemperans;
adv. abstinenler, continenler.

zdržeti, zdržovati, a) — v jisém stavu, v
mozech držeti conliněre algm (in officio
v řádu, v povinnosti); — zachovati, pl
niti, v. toto; b) ——zadržeti reliněre algm
n. algd, detiněre (naves detinentur tem
pestatibus), teněre (adversis ventis teneri),
continěre (risum) ——zastaviti morar?,
retardare algm, cočrcére, cohiběre, susti
něre (eguos); 7— obmeškávati koho mo
rari, retiněre, tardare, retardare algm,
(abych tě déle nezdržoval ne te amplius
teneam); z. něco — překážeti moram af
ferre ret aloui; morari algd, (útěk ne
přátelský z. repriměre fugam hostium),
— protahovati něco ducěre, trahčre algd;
— překaziti: útok nepřátel z. repellěre
propulsare impetum hostium mn. hostes;
z, koho od čeho retiněre algm a re alga
n. ne algd faciať, po záporu též guin n.
guominus algd faciat; 2) z. se, a) zdr
žeti se někde morari, commorart in loco
algo n. apud algm; b) zdržovati se ně
kde vivěre in loco algo, — bydleti habi
tare, sedem mn.' domicilium haběre; c) z.
se od čeho n. čeho adsťiněre n. 86 ab
stiněre re alga, temperare (ab injuria,

—m-l

zdravý — zejtřek. S11

a lacrimis); z. se od smíchu u. smíchy,
od mluvení continěre risum, linguam ; stěží
jen mohu se z., upřímně ti říci... . vir
me confineo (tempero, a me impelro) guin
aperte tibi dicam ete.

zdřímnouti, obdormiscčre.
zdupati, proterčre, obterčra (segetem, algm).
zdvihati, zdvihnouti, a) -— vyzdvihnouti čol

lěre, levare, sublevare alom n. algd; z.
most čollěre pontem, kotvy ancoras mo
liri; z. ležícího sublevare jacentem; ruce
k nebi z. čollčre manus n. supinas ten
děre manus; b) 7—začíti: válku n. boj
z. bellum tncipěre, facěre, arma mověre,
proti komu dollum alcut inferre (n. fa
cěre), algm bello persegui, též lacessěre;
z. bouři politickou seditionem mověre;
při z. komu actionem intenděre alcui,
algm judicio persegut; z. koho proti ko
mu, v. „pvzbonřiti“; c) = vyzdvihnouti,
zrušiti, v. tato; 2) z. se, a) o osobách,
a) pův. I— vatáti surgěre; assurgěre, e%
surgěre; B) tp. z. se proti komu, v. „po
vstati“; b) o věcech, a) o kopcích, vr
ších a p. se tollěre, se attollěre; surgěre,
assurgěre, exsurgěre; V. „vyvstávati“; (P)
— povstávati, o větra a p. oriri, cooriri;
bouře se zdvihá čempastas ingruit, coort
tur; vítr se zdvihá venlus saevire coepit,
na moři mare ventis saevire coepit,

zdvojiti, zdvojnásobiti, něco ďuplicare, gemt
nare algd; vůbec: zvětšiti augěre.

zdvořilost, — slušaosť v chování úrdanitas,
humanttas; comitas; b) — zdvořilý sku
tek officium; «. navštívením projevená
salutalionis offictum.

zdvořilý, urbanus, humanus; comis; = Ú
slažný officiosus; adr. urbane, humane,
comiter ; officiose,

zebrati, něco, na př. město a p., V. 90'0Uu
piti, obrati“ a p.

zeď, murus, městská z. n. městské zdi, též
moenia; — stěna parties; z. co plot slou
žiící, zeď bez vápna a malty vystavená n.
jen blátem spojovaná macerta.

zednický, z. lžíce črulla,
zedník, * faber caementarius;
zedrati, v. „sedrati.“
zefyr, Zephyrus.
zechtiti, v. „zachtíti.“
zejmena, adv. v. „jmenovitě.“
zejmouti, zníti, zjiímati, koho, « yzajíti“

(zajmouti); z. se (ohněm) conoipěre tgnem
p. flammam, ignem comprehenděre.

zejtra, zítra, adv. cras; crastino die; z. ráno
cras mame.

zejtřejší, crastinus, o věcech minulých mlu
víc posterus, inseguens (dies); v. násl.

zejtřek, zejtří, crastinus dies; na Z., a) —

opiš větou,

k z., do z. in crastinum diem; R) — (na)
| druhý den postero die, inseguenle die;
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postridie; (na z. toho dne) posšridieejus
diet; po z. perendie.

zeleň, viridilas.
zelenati se, ——zazelenati se, v. toto;

zeleným býti virére, o stromích fronděre;
o lukách, březích a p. herbis n. gra
mine vestitum esse; zolenající se viridis.

zelenavý, subviridis.
zeleněti, v. „zazelenati ge.“
zelenina, olus n. pl. olera (um),
zelený, viridis; z. jako tráva herbaceus;

z. — čerstvý recens, = nezralý crudus.
zelí, olus.
zelina, olus, pl. olera (um).
zelknouti, o rybách exanimari.
zeman, asi homo nodilis ruri habitans n. vi

vens, vůbec =- šlechtic Romo nobilis; vir
nobili genere naťus.

zemanka, vůbec mulier nobilis,
zemdleti, zemdlívati, == mdlým se státi faťi

gart; tp. languescčre n. elanguescčre; he
bescěre.

zemdliti, koho fattgare, defatigare algm; —
sil odníti čnfirmare n. debiltare algm,
důr. exslingučre.

země, a) co tělese tellus; b) co obydlí
naše lerra; na z. — na tomto světě Ats
in terria, hac in vila; c) — suchá země,
Bouš čerra continens n. pouze férra; po
z. lerrá, na z. i na moři, po vodě i po
z. terra marigue; na (pevné) z. (jsoucí)
terrester: bitva na =. proelum terrestre;
cesta po z. fer pedestre, po z. cestovati
terra iter facčěre; na z. vystoupiti egredi,
in terram exire, exscenstonem facčre; d)
= povrch země, půda humus; solum
(terrae); = země n. hlína k vyplňování
příkopů n. k navážení hrází agger; —
drobná hlína k dělání nádob a p. pul
vis; K z. n. na z. padnouti zn leram n.
humi caděre; hoditi, mrštiti kým o a.
humi prosterněre algm; 8e z. srovnati
solo aeguare algd; zvl. a) k z. — dolů
desuper, deorsum; [?) z, vzhledem k je
jím vlastnostem solum; dobrá z. solum
pingue atd.; e) — krajina fines; regio;
terra; = =. od Římanů podmaněná pro
vincia; 7—stát respublica, 7— říše reg
num a p.; = vlast patria; domus; z.
nepřátelská terra n. ager, fines hostium;
v naší z. čn his regionibus; apuďd nos;
v cizí z. se zdržovati peregrinari; ze z.
se vybrati, odejíti (dobrovolně) € patria
migrare, emigrare; alias sedes guae
rěre, (co psanec) tn exwiliumire, solum
mutare.

zeměkoule, globus lerrae.
zeměpán,vůbec princeps; zvl. rex, imperator.
zeměpanský, principalis, regius, tmperato

ius, i. Gen, principis, regis, impera
torts,

zevlovati.

zeměpis, geographia; terrarum deseripto.
zeměpisec, * (errarum deseriptor.
zeměpisný, aď descriplionem terrarum per

tinens; u. chyba vtltum in descriplione
terrarum.

zeměplavěc, gui circum orbem terrae na
vigal,

zemětřesení, lerrae molus,
zemřelý, mortuus.
zemříti, mori, důr. emori; ——odumříti de

mori; eufemisticky (7—ze svěsta se ode
brati) říká se vita deceděre n, pouze de
ceděre; e wila ceděre, exceděre, erxire,
egrédi, abire, proficisci; animam efflare
n. eděre; vitam poněre n. finire; occum
běre mortem n. mořle (zvl. o smrti nepři
rozené), morlem n. diem supremum ob

-dre; — zahynouti perire (summo crucia
tu, turpiter, ferro), tinterire (fame aut

"ferro); z. smrtí přirozsnoa, násilnou, v.
„smr(“; z. následkem rány ex vulnere
mori; %. na nemoc n. následkem nemoci
morbo perire; «. pro n. za koho mort n.
emori pro algo, mortem oppelěre pro alcs
salute.

zemský, a) 7—zemi náležící, gon. terrae;
z. koule globus terrae; z. okršlek orbis
terrarum (n. terrae); b) Z na zemin. v
zemi jsoucí (errester (animal, exercitus),
tudíž co protiva nebe z pozemský (ér
vester; gut est in Čerris n, humanus; z.
věci res humanae, =. státky bona hujus
vitae, res exlernae n. humanae, obecněji
opes, divitiae; ©) ——země, t. j. vlasti,
kraje, a p. se týkající publicus; mír z.
pax publica; z. důchody vectigalia pu
blica, reditus publicus; z. správa admi
nistratio rerum publicarum; z. jazyk lin
gua patria.

zepnouti, zpíti, zpínati, zvl.: ruce z. ke ko
ma extenděre, tenděre manus ad algm,
k nebi lollčre manus n. supinas tenděre
manus; %. 86, O Koni erigěre pedss prt
ores; tp. zpínati sa proti koma n. čemu
resiatěre, repugnare alcut; velare s akk.
a inf., se opponěre alcui n. alcui ret.

zepříti, vpírati se, v. „opříti se“ n. předch.
„zpínati se proti č=mu.“

zeptati se, koho nač, po čem, v. „ptáti se.“
zosnouti, v. „usnouti“; z. (s1em věšným),

v. „zemřiti,“
zespod, adv., v. „spod“
zel, genRer.
zetlelý, putridus.
zotleti, putrescěré.
zevlovati, Atare; cum stupore guodam odu

los circumferre; z. na koho * mtrabun
dum (ore aperto) algm aspicčre, po čem
in obtutu ret alc3 defixgum haerčre; cum
stulta admiralone algd intueri.



zevně —

zevně, zevnějšek,
vnějšek, vnější.“

zevnitř, adv. v. „vnitř.“
zevnitřní, V. „vnitřní.“
zevrub, — zevrubně, v. násl,
zevrubní, —— obšírný copi08u8, úplný aoouralus,, diligens;adv.oopiose,uberius;

aceurate, diligenter,
zevšad, adv., == odevšad, v. „všady.“
zevšedněti, vulgari,
zevšedniti, něco vulgare algd;

vulgaris; tritus; obsolelus.
zhanobiti, něco n. koho dedecorare, pol

lučre algd n. 8e alga re, ignomtnič affi
cěre algm; infamem facěre alom; — zo
byzditi (o zevnějšku) deformare, depra
vare, (důr.) foedare algd.

zhasiti, něco, v. „uhasiti.“
zhasnouti, zhasínati, exatingui.
zhejralec, heluo; homo luxuria diffiuens.
zhejralosť, zhejřilost, luvuria,
zhejralý, zhejřilý, luxuriosu8; o osobách též

luxuriá diffiuen8; adv. lururio8e.
zhladiti, v. „shladiti.“
zhled, v. „vzhled“ a „shled.“
zhlédnouti, v. „shlednouti.“
zhloubí, v. „hloubí.“
zhluboka, v. „hluboký.“
zhníti, v. „shníti,“
zhnusiti, v. „zoškliviti.“
zhoditi, -ovati, v. „shodovati.“
zhojitelnost, opiš adj. násl.
zhojitelný, sanabilis; gut sanari potest.
zhojiti, sanare, curare, sanum facčre algm

(též vulnus, morbum), mederi (morbo,
vulneri), v. „pvyhojiti“ koho, „sahojiti,
zaceliti“ ránu A p.; z. 86, o člověku con
sanescčre n. sanum. fieri, (nemoci ně
jaké e morbo convalescěre n. evaděre), o
ráně, v. „zahojiti se“, „uaceliti se.“

zhola, v. „holý.“
zhoršiti, něco delertorem facěre, in pejus

mutare, corrumpěre rem alguam; to zhor
šilo stav jeho ea re res ejus in delerio
rem conditionem adďuctae sunt; z. se de
tertorem fieri, in pejus muťari; nemoc se
zhoršila aucia esť vte morbi; %. 86 na
kom — pohoršení vzíti, v. toto,

zhostiti, v. „sbaviti.“
zhouba, zhoubný, atd., v. „záhuba“, „záhub

ný“ atd.
zhrdnouti, zhrdati, superbiam n. spirilua su

měre; inflarů, efferrij z. Čím n. kým, v.„opovrhnouti.“
ghroziti se, v. „zděsiti se,“

zhruba, v. „brabý.
zhrýzti, v. „shrýzti.“
zhřešiti, v. „hřešiti.“
zhříti, něco, v. „ohříti.“
zhubeněti, macescčre.
zhubiti, v. „zahubiti.“

Prof. Novotný: Česko-latinský slovník,

zevnější, zevní, V. „vně,
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zhurta, v. „rychle,“zhůru, v. „vzhůru.“
zhusta, v. „hustý.“
zhustiti, něco densare, condensore alad.
zhustnouti, densari, condensari.
zhynouti, zhynutí, v. „zahynouti,“

nutí.“
zhyzdítí, v. „zhanobiti.“
zchladiti, zchlípiti, zchřadnouti,

zchvátiti, zchytralý, atd., v.
a t. d.

zchudnouti, ad inopiam reďigi.
zchytralosť, -ý, v. „schytralosť,“
zima, a) — stadeno frigus; důr. — mráz

gelu (jen v abl. sing. užíváno); veliká,
krutá z. magnum frigus, vis frigoris,
též pl. frigora ——veliké druhy zimy (tu
hé zimy tam nebývají asperitas frigorum
abest); =. nesnesitelná ontolerabils vis
frigoris; zvl. «e)= zimavost, drkotání, ja
ko při simnici horror; frigus; z. mne na
padá, rozráží Aorresco, horror me per
fundit; frigore tentor; B) jest mi z. na
nohy pedes frigent; jest z. frigus est,
dělá se z. frigus ingruit; b) — čásť rokunejzimnějšíJwems;tempus| hibernum;
krutá, tuhá z. hiems summa, máxima n.
acris, gravis; přes z. býti někde hiemare
in loco algo,

zimní, a) ——jako v zimě bývá Atemalis;
z. den dies htemalis, 7—krátký den dies
brumalis, -— chladný a sněžný dies frt
gidus et nivalia; z. práce opus hiemale ;
b) = pro zimu určený NAibernus(těž —
k zimě patřící) ; z, Šat vestis hiberna; z.
čas tempus hibernum; hiems; z. tábor
castra hiberna n. častěji pouze hiberna;
htbernacula; do z. táboru se odebrati in
hiberna conceděre, hiematum ire, odvěsti
(vojsko) tn hiberna deducčre, in bernis
collocare, hiematum ducěre (milites); v %.
táboru býti, ležeti zn Aibernis esse; hi
berna agěre; hiemare.

zimnice, febris; z. každodenní, třetidenní,
čtvrtodenní atd. febris ouolidiana, ter
tiana, guartana eto.; horká z. febris ar
dens; «x.míti, na =. stonati febrim ha
běre, pati; febri laborare, (důr.) aestu
febrigus jactart; nemíti febri carčre, z.
dostati, uhoniti in febrim inciděre, febri
corripi; napadá mne n. potkala mne,
připadla na mne z, febrt corripior n. já
ctor; febris accediť n. incipit; přestala
mi z., ztratil jsem =. febris deceesit,
desiit.

zimniční,febrtculosus; z. horkosť aestus fe
brisgue, =. nemoe febri8; =. třesení hor
ror (febrium).

zimovati, hiemare, /ibernare, htiberna agěre
(čoco algo).

33
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zisk, luerum, — výdělek guaestus; zisku žá
dostivý, v. pzištný“; s =. býti, m. přiná
šeti lucrum Ferre n. apporťare, komu
též alcui esse guaestui; ze z. guaestus
n. lucri causa; 8ui guaestus et commodi
oau8a,

získati, a) ——zisk, výdělek míti lucrari
n. lucrt facěre (magnam pecuniam); —
vydělati si acgutrěre, sibi párare algů;
z. na čem guasstum facěre in alga re;
mnoho z. multum čucrt auferre, nic nul
lum faečra guaestum ; b) IZ dosíci čeho
assegui, consegut algď; porare sibi algd;
vítězství z. Teporiare victoriam; vincěre,
superiorem disceděre; bitvu, pole s. proe
lio (in pugna) vincěre, superiorem disce
děre; pověsť, chvála a p. z. aďdipisci n.
consegui gloriam, laudem; =. sobě u ko
ho lásku, přízeň benevoleníiam n. favo
rem ales stbi conciliare, concihare stibi
algm n. animum ales; inire, conciliare
ales gratiam n. benevolentiam; «. koho
(sobě) capěre algm, na př. oratione sub
dola řečí úlisnou; opět z. reconciliare;
přítele z. koho algm sib? facčre n. red
děré amicum; chtiti si koho z. čentare
algm n. animum ales; z. koho pro svůj
náhled algm tn sententiam suam addu
cěre; dary koho z. capěre algm muneri
bus; =. sobě zásluhy bene moreri (oč de
re alga).

ziskuchtivosť, -ý, v. násl,
zištnosť, lucri cupiditas, guaestus studium ;

— lakomosť aviditas, avaritia.
zištný, a) vžitečný guaestuosus; b) —

zisku žádostivý lucrš n. guasstus cupi
dus; — lakomý avarus, avidus, mírněji
guaestuosus; adv. b) olliberaliter.

zitra, v. „pzejtra.“
zívati, zivnouti, oscifare.
zívání, ogcitatic,
zjednati, a) == sjednati, v. totc; b) = po

říditi něco efficěre, conficčre, facěre algd
(též multum, nilai); c) m zaopatřiti pa
rare, comparare stibi algd, == koupiti
coéměre (res necessarias); z. kcmu přízeň
concihare alcut favorem, (u lidu ad vul
gus), přístup aleut aditum palefacčre (ad
algm n. ad algd); =. prospěch parěre
fructum; d) z. koho (za peníze) conducšre
algmr(aďd algďd faciendum).

zjemniti, mitigare n. lenire, mitiorem ved
děre, leniorem facčěre algm n. animum
ales; excolčre (vitam Řominum).

zjev, species, res (objecta), visum.

——

zjevení, a) == vyjevení, zvl.: z. boží * do
+ ctrina ,n. cogmilio rerum divinarum cumhominibus| divinilus© communicala;=

biblí libri divini; b) Im ukázání se aď
ventus; praesentia; časté z, bobů deorum
saepe praesentiae.

zisk — zkoumati.
eh

zjeviti, zjevovati, a) vůbec aperire, pateja
cěre n. palam facčre algd, — vyzraditi;
vyjeviti, v. toto; b) zvl. o bohu — nad
přirozeným spůsobem sděliti cum homi
nibus communčcare; zjevené náboženství,
v. „zjevení“ ; 2) z. se — ukázati se appa
rěre; conspici, in conspeclum venire.

zjevný, apertus, manifestus; evidens; ost.
v. „patrný“ ; adv. aperte, mantfesto; pa
lam.

zjezditi, v. „sjeti.“
zjinačiti, v. „změniti.“
zjištěný, exploratus, certus.
zjistiti, něco -= ujistiti, v. toto; zjištěn

býti, též constare (zjištěno jest constat);
%.něco rukojemstvím cavěre n. praestare
algd.

zjiti, (zejmu), v. „zejmouti.“
zkáceti, v. „skáceti.“
zkáleti, v. „pokáleti.“
zkaliti, něco turbare,

algd.
zkameněti, %%lapidem mutari; zkamenělý,

tp. atlonilus.
zkára, a) 7—záhuba, v. toto; b) — škoda

damnum, detrimentum.
zkaziti, a) IZ pokaziti corrumpěre, depra

vare algd; z. koho algm depravare, ales
mores depravare n. corrumpěre; b) —
zahubiti, v nic obrátiti perděre alad,
evertěre, -delére, exciděre (statuam, urbem,
aedificia); z. koho perděre algm; exwstin
gučre salutem alcs; zukažen býti deleri
ete., též onterire, perire; chtíti koho z.
perniciem molirt n. parare alcui, de in
terilu n. exitio ales cogilarej 2) z. 86.cor
rump:; depravart.

zkazka, fabula, v. též „pověst.“
zkázonosný, perniciosus, ost. v. „záhubný.“
zklamati, v. „oklamati.“
zkláti, v. „skláti,“
zkormoucení, -osť, (mysli) sollicitudo, ac

gritudo; maeror, dolor; == zatesklost Úri
stilia.

zkormoucený, v. násí.
zkormoutiti, zkormucovatí, koho dolore af

Jicěre algm, aegritudinem ajferre, dolorem
creare alcut; zkormoucen maerore afjli
clus; maestus; Z smutný črislis; Z. 88,
v. „kormoutiti se.“

zkotiti, v. „skotiti.“
zkoumání, z— vyšetřování znvestigatio,

zkoušení, v. „zkouška“; vědecké z. stu
dium n. pl. studia.

zkoumatel, investigator,
násl,

zkoumati, něco, a) -= vyšetřovati guaerčre
algd (ex algo), examtnare algd; ingui
rěre in algd, guaerčre de re alga; inve
stigare algd; b) -= zpylovati exgutrčre
(causas ret), explorare, serulari n. per

turbidum redděre

—-—-——

—m
———— zkoušajicí, viz



zkoušení — zlobiti.

scručari algd; (pozorně) angutrčre, (taj
ně) speculari algd; ©) — zkonšeti; v.
toto.

zkoušení, v. „zkoumání.“
zkoušeti, v. „zkusiti.“
zkouška, zkoušení lentatio, spectatio,

exumen; 7— pokus experimentum, vzhle
dem k nejistému výsledku periculum; z.
zlata v ohni obrussa; bez z. temere; z.
učiniti, v. „zkasiti“; b) zvl. ——utrpení
calamitales, mala, res adversae.

zkrotiti, v. „skrotiti.“
zkroušený, v. „skroušený,“
zkroutiti, v. „skroutiti,“
zkřehnouti, v. „skřebnouti.“
zkusiti, zkoušeti, a) — ohledati, vyšetřiti

tentare (algd n. facěre algd); (pokusem)
experiri, (vzhledem k možnému nebez
pečí) periclitari algd (též na př. guid
valeam), peřiculum facěre ret ales; Z
zpytovati explorare (animos), tentare, ex
animare algd; z. koho (přeosvědčitise o
něm) experiri, spectare algm; «. koho
vzhledem jeho vědomostí ales literarum
n. artis scientiam tentare; štěstí válečné
z. belli fortunam expertirt n. tentare; po
druhé z. šterum experiri; b) — seznati,
zakusiti cognoscčrealgd, expertrt, (mwoho
nemilého multa acerba), == dožiti se čeho
viděre algd, — přetrpěti pati, tolerare,
perferre (dolores, cruciatum); zkusí chra
brosť mou sentieť, gui vir stm; mnoho z.
s kým mullas ab algo percipěre mole
stias, v. též „zakusiti“; c) z. zač algd
lučre, expiare; poenas alcs rei daré, pen
děre, solvěre; musím =. za svou pošetilost
ego prelium ob stultitiam fero; z. za svou
svémyslnost experiendo discěre, guid mali
ajferat pertinacia,

zkušenost, perilia, usua (v čem rei alos);
zkušenosti něčí guae guis usu cognovit;
z. míti usu praedilum esse, v čem (ma
gnum) usum in alga re haběre; vím ze
(vlastní) z. (ipse) expertus scio; jak víme
ze z. ut usu docti (usu magistro) seimus;
ul uaus rerum docetl; z. nabyti usum con
segut; Cizí.z. poučen per aliena expri
menta doctus; z. ukázala, že.... res do
cuť (na př. id verum esse).

zkušený, a) — shledaný, zkušením nabytý
expertus; spectatus; b) — zběhlý peritus
(v čem re? alcs), versatus in re alga
(velmi z. býti exercitalisstmum esse in re
alga); Z moudrý prudens; muž velmi
z. a moudrý vir usu sapiemiiague prae
SLans, o

zkvěsti, effforescěre, florěre (pův. i tp.).
zkypřiti, mollire (agrum).
zkysati, acescére,
zkyseliti, něco acciďdum redděre ulgd.
zlačněti, €8u7rir6.

——al
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zlámanina, opiše gepříčestím /ractus, na př.
crus fractum 8 p.

zlámati, v. „zlomiti.“
zlatnický, gen. aurtficis (z. vážky aurificis

statera).
zlatník, aturifer.
zlato, aurum; přísl.: není všecko z., co se

třpytí species saepe fallt,
zlatonosný, T aurifer.
zlatoušek, deliciae.
ulatovlasý, Jfavus.
zlatý, 1) pův. a) — ze zlata udělaný ex

auro factus n. fabricatus, aureus, — zla
temvyšívaný auro picius, = pozlacený
inauratus; b) — zlato v sobě zavírající,
gen. aurč n. adj. aurens; z. důl auri fo
dina, auraria (Bc. fodina); metallum
auri; z žíla auri vena; z. písek * arena
cum auri ramenlis perměsta (řeky nesou
z. pisek aurum jlumina vehunt); c) —
na zlato: z. váha sťatera aurificis; 2) tp.
a) — blyštící se jako zlato aureus; hb)
vzhledem ceny: «. věk aetas aurea; z.
časy míti jucundisstme vivěre; z. kniha
ber aureus; zvl. c) zlatý 7—peníz 100
krejcarů -obnášející *fforenus.

zlé, v. „ulý.“
zlehěiti, zlehčovati, a) pův. — lehčím činiti

levare n. sublevare algd, v. „ulehčiti“;
b) tp. — potupiti detrahčre de algo n.
de re alga (na př. de auctoritate, fama,
gloria alcs); elevare, detrectare algd, ob
irectare alcut n. laudi ales; minučre, im
minučre (laudes, auctoritatem alcs).

zlehka, v. „lehký.“
zlenivěti, inertiae ét socordine se dáre.
žlepšitel, -ovatel, corrector, emendator.
zlepšiti, -ovati, oorrtgěre, (chyby odstraniti)

emendare vitam, mores, algm; melius red
děre algd; ost. v. „polepšiti.“

zletilost, matura aelas; sua fuiela; k z. při
jiti in suam čulelam pervenire,

zletilý, gui est suae potestalis, suae tutelae,
suť juris,

zléězti,v. „slézti“
zlo, malum; —

dum,
zloba, malitia; tmprobitas; = ekutek zlobu

prozrazující malum facinus; scelus; im
probe factum.

věc nepříjemná čnconunu

"zlobiti, koho stomachum alcut facěre n. mo
věre; ojfřenděre, vrritare algm; to mne
zlobí žilud me pungiť, male me habet,
aegre illud fero; =. se irasci; stomachart,
indignari (algd pro něco, nad čím); gra
vius commovert re alga; mírněji: čniguo *
anímo n. aegre ferre algd; z. sena koho
succensére, trasci úlevut; velice se z. gra
viter irasci, irů incensum esse; oni zlobí
Bo na sebe 2ra orla est n. Wmlercessiťin
ler 608.

DA
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zlobivosť, satomachus.
slobivý, v. „zlostný.“
zločin, maleficium, důr. scelua; nefas; z. spá

chati scelus admittěre, commiltěre.
zločinec, vůbec maleficus, homo scelaralus;

v určitém případě sceleris auctor; gut
scelus commistt.

zločinnost, v. „zloba.“
zločinný, sceleralus; acelestus; ost. v. „zlý.“
zločinství, = zločiny scelera; — zločin, v.

toto.
zloděj, kdo krade fur; obecný z. (kdo ve

řejnou pokladnici okradl) peculator.
zlodějský, furaxw (manus a p.); z. rota fu

rum caterva, grex; latrocinium; — zlo
dějové fures; =. skrýš furum lalibulum;
furum receptaculum; adv. furaciter.

lodějství, furtum; — okradení veřejné po
kladnice peculatua; viniti koho ze z. ar
gučre algm furti.

zlolajný, maledicus (na př. lingua),
zlomek, fragmentum (obyč. v pl.); — eby

tek religuiae, 2
zlomiti, zlámati, něco frangěre (na př. bra

chium, crus, cervices a p.), důr. infrin
gěre, confringěre, diffringěre algd; hlavu,
krk z, komu frangěre aleui cervicem, oc
ciděre, necare algm ; tp. mysl někoho =.
anmmum ales infringčěre; to mu krk zlo
milo hoc ei permictei erat; z. Befrangi.

zlomyslnosť, v. „zloba.“
zlomyslný, malitiosus, malevolus; iniguus,

— nešlechetný tmýrodus, scelestus; adv.
malitiose, improbe.

zlopověstný, 2) — ve zlé pověsti tnfam?s,
famosus; b) ——zlořečený, v. toto.

zlořečení, erwsecratio; ——slova proklínavá
dirae.

zlořečený, v. násl.
zlořečiti, 4) ——klíti, v. toto; b) z. komu

exsecrari algm, male precari aleui, (ve
řejně proklíti) dovověre algm; diras im
precari alcui; zlořečený exwsecranduas,ex
secrabils ; devotus; nefarius, sceleratus,
imptius.

zlosť, zlobení se, tra, důr. zracundia, —
novole indignatio; ze z, rá commoťus,
incensus, elatus (to učinil fecit); =. míti,
v. „zlobiti se.“

zlostvý, a) -— zlomyslný, v. toto; b)
hněvivý promptlusad tram, tracundus;
slosť prozrazující vtrae plenus (vultus),
trux (vultus) ; adv. per čram, trato animo
(vultu); iracunde.

zlosyn, homo malus, facinořosus, scelestua,
nefarius.

zlosynství, v. „ziočin,“
alotřilosť, -ý, v. „zločinnost, -ý.“
zloupiti, město A p. diripěre, depopulari

algd, též (s opovržením) depeculari algd;
v. též „obrati.“

zlobivosť — zmařiti.
,

zlověstný, 5. snamení omensinislrum n. ma
lum; magnarum calamilatum praenuncius
(na př. o vlasatici).

zlověštee, magnarum calamitalum praenun
oius.

zlovolný, v. „zlomyslný.“
zlý, malus (8koro ve všech významech če

ského slova); — u=lomyslný, v. toto, —
nepříznivý malignus, 7— nepříjemný in
jucundus, == ohyzdný čurpis, — ničemný
neguam, nešlechetný smprobus; —
zlostný, v. toto; z, časy čémporainigu8,
z. zpráva nuncius Úrislis; Z. zvyk mala
consueludo, mos malus; z. vůle odium;
antmus infensus ; z. skutek, v. „zločin“ ;
z. cesta čler difficile, via aspera; v nej
horším případě uť pesstme agatur; lou
peže nejsou nic z., když....: latrocinta
nullam habent infamiam, guae ete.; zvl.
„zlé“, co subst., malum; tncommodum;
mnoho z. natropiti mulla mala confiare;
za z. míti n. pokládati, ve zlé obrátiti
komu co věíto vertěre n. dare alcui algd,
reprehenděre algd tn algo; in malam
partem acecipěrealgd; adv. male; z. na
kládati s kým male haběre, aspere tra
ctare algm; vede se mi z. male mecum
agitur; vede se mi hůře než jiným pe

„jus mila accidit guam aliis; z. jest s ním
male se habet; jest mi z. nauseo; -jest
zle laboratur vehementer; kdyby byla v
těch věrnosť, nebylo by zle sů esset in
its Jides, non laboraremus; z. ti to vy
padne malum n. infortunitum habebis, hoc
tibi malum aliguod ajfferet; z. mluviti o
kom, v. „utrhati komu“; z. koho zmr
skati male mulcare algm.

zlykati, singultare.
zmáhati, V. „zmoci,“
zmalátnělosť, languor; dissolutio animi; a

nimi demissto n.contractio; animus affii
clus, abjectua,

zmalátnělý, languena, languidus; affliclus,
abjectus; adv. animo afflicto, abjecto; lan
guide; sine Vi.

zmalátněti, languescčre, elanguescčre; emol
liri.

zmálomyslněti, animum abjicěre, demaliěre;
animo deficěre.

zmámiti, v. „omámiti.“
zmar, v. „mizina“; gvl. úsloví: na z. při

vésti 7— zmařiti, v. toto, na z. přijíti
= zmařen býti, v. násl., obé též u „ua
zmar.“

zmařiti, 4) 7m na zmar přivésti, koho per
děre n. pessumdare algm, zmařen býti
perire, pessum tre; perdi, pessumdarí;
b) =. něco úrritum redděre, ad irritum
redigěre algd, eluděre (artem ——uměni
moc odníti), repriměra (conalum), násilně
infringěre, perfringěre (constilia, conalus



zmásti —

ales); zmařen býti črritum caděre; z. čas,
práci perděre tempus, operam, den diem
consuměre; útok z. frangěre impelum;
naději něčí =. destilučre spem alcs, na
ději svoji zmařénou viděti spe dejici n.
exciděre; nic není zmařeno omnia integra
sunt; v. též „zničiti“; 2) z. se — na
zmar přijíti, v. shora,

zmásti, něco, pův. -—splésti zmplicare algd,
obecněji lurbare, miscére, permiscčre, con
funděre algd; =. koho animum alce con
funděre n. conlurbare; =. se v řeči, z, si
řeč verba confunděre; z. si rozum mente
alienari n. turbari,

zmatek, zmatenost, pertuřrbatio; tumullua,
turba; Bpůsobiti v obci z., v = uvésti
obec čurbare, perturbare rempublicam,
všeobecný omnia miscěre el turbare, mno
ho zmatků multa turbare; věci jsou na
zmatcich res perturbatae sunt,zmatený,lurbalus,confusus;| perturbalus,
conturbatus; o řeči ——temný perplexus,
obscurus ; TZ nepořádný tncomposilus; z.
útěk fuga effusa; z. v hlavě mente cap- |
tus, male sanus; adv, lturdate, perlurbate;
incompostte.

změkčiti, změkčovati, molltre algd.
změknouti, mollirt.
změna, ulatio, commutalio, tmmutatio (ve

likou z. spůsobiti magnam rerum com
mutationem efficěre); zvl. a) z. pravidelně
se objevující vices (pl.), vicíssítudo (často
v pl.); b) změny v státu (— novoty) res
novae; Ost. v. též „proměna,“

změniti, něco mutare, důr. commutare, im
mutare algd; mutationem (commutationem)
facčěre rei ales; — zlepšiti corrigěre,
emendare, ——zhoršiti in deterius multare
algd; často z. vartare algd; z. cestu iter
Jeclěre; z. se mutart, důr. commutari,
immutari; zcela se z. plane alum fieri;
všechno se náhle změnilo omnium rerum
subito facia est commutatio; lidé (svět) se
změnili (změnil) homines alii facti sunt;
ost. v. též „měniti.“

zmenšení, mmnutio, deminutio; extenuatio,
levatio.

zmenšiti, něco minučre, imminučre, demi
nučre algd; levare (maerorem a p.); trest
z. poenam mitigare, levare, vydaje sum
ptus minučre, extenuare, bolesti dolores
lenire; =. něco oč deminučre algd de
alga re, delrahěre algd de alga; z. se
minu, mminui, — uleviti (0 bolesti, ne
moci a p.) levart, remittěre.

změřiti, něco meliri, demeliri,
algd.

zmeškati; v. „zameškati, promeškati.“
zmije, vipera,
zmíniti se, © čem menlionem facěre rei

alcs, attingěre, commemorare algd, náho

dimetiri

zmrskati. 517

dou n. mimochodem tn menttonem inciděre
rei alcs.

zmínka, commemoratio, meníioj; %. činiti —
zmíniti se, v. toto.

zmírniti, něco, v. „zmenšiti.“
zmítání se, jactalio (navis, corporis); Vvolu

tatio.
zmítati, kým n. čím jactare algm mn.algd,

agilare (navém); concitare (mare ventis
concitatum); bouří na moři zmítán býti
tempestate jactari in alto; z. sebou (na
loži m nemoci usnouti) cubare in faciem
mox deinde supinum.

zmizeti, evanescčre (též tp, o naději a p.);
e conspectu abire n. evolarej se prori
pěre (rychle); ztratiti se, v. toto; ost.
v. též „mizeti.“

zmladnouti, repuerascčre.
zmlátiti, v. „zbiti.“
zmnožiti, V. „rozmnožiti.“
zmoci, zmáhati, koho n. co vinečre, supěrare

algm n. algd; = dovésti něco algd efficěre
poase, též pouze posse (guid Rumert pos
sint), valěre (multum, mihil); =. 86, a)
zmoci se — moci n. sil nabyti věresn.
opes colligěre, (opět) vires n. opes afjli
ctas recuperare, Tejicěre, recipěre; zmá
hati se cresečre, augeri; o nemocech 4
zlu vůbec ingravescére; invelerasočre (Z
zakořeniti se); o větru inerebrescčre; %.
ge nepozorovaně gliscěre, Šířením se seř
pěre; přepych začínal se z. luxruria pul
lulare incipiebat; b) z. se čím na pf.
prací se supra vires exwtenděre; tudíž:
zmožen čím confecius re alga.

zmocněti, ZZ zmoci se, v. toto,
zmoeniti, -ňovati, koho k čemu polestačem

n. copiam facčre alcui rei ales; auctori
tatem (rei agendae n. rerum agendarum)
alcui dare; =. se čeho poťiri re alga
(vlády rerum), ocoupare (regnum, urbem,
těž tp.: timor oceupavit exercilum n, a
nimos militum), capěre (urbem), neprávně
a násilně invaděre algd, involare (in a
lienas posseasiones); z. se koho compre
henděre, arripěre algm.

zmočiti, madefacčre algdď.
zmoknouti, madefisri, humidum n. madidum

eri.
zořití, defatigare, debilitare algm u. algd;

= zničiti, v. toto.
zmoudřeti, resipiscěre; %. Časem aetalé r6

ctius sepěre, Škodou z. ipsa ré corrigi,
calamitate doceri (v „čem algd), malis do
ceri n. moneri, cisí škodou z. ex aliia 31b%
suměre exenplum.

zmožený, 7mzmořený, v. „zmořiti.“
zmrhati, v. „promrhati“; zkaziti, zničili,

v. tato; milost z. u koho graltam alcs
perděre.

zmrskati, koho -metlou oaeděre algm virgis



518 zmrštiti se

zmrštiti Se, corrugart.
umrzačeti, mancum ac debilem fieri; zmrza

čilý truncus, truncalus; mutilus; v. násl.
zmrzačiti, koho, vůbec algm omnibus memdris

debilem facěre; zvl. — utíti údy a hlavu
truncare, detruncare (corpus), zz utíti nos,
uši, prsty mutilare alom; zmrzačilý, v.
předch.

zmrzeti, V. „Omrzeti.“
zmrznouti, a) 7—zimou stuhnonti congelare;

conglactare; b) — mrazem zabynouti fr%
gore perire n. confici.

zmužilost, animus vtrilis; fortiludo, virtus.
zmužilý, věrilis, fortis; adv. viriliter, forti

ler; z. a srdnatě se opříti virtute atgue
animo resistěre.

zmužiti be, animum rTecipěre nD,erigčre;
confirmare,

zmýliti, koho n. co fallčre a'gm n, algd;
zmýlilo mu spes eum fefellit, též — ne
podařiti, nezdařiti se, v. tato; z. se, v.
„chybiti“; z. se v počtu n computando
D. dn. rahonibus errare; ralio me fallit;
7, se ve své naději spe destitut, dejici,

-de spe depelli, spes algm fallit.
značili, V. „znamenati.“
značný, 4) 7 patrný insignis, conspicuus,

mantfestus; znamenitý, v. toto; též
aliguis: zmocniti se Italie bez z. ztráty
Italiam sine aliguo vulneré capěre; b) —
vydatný gravis, magnus; Za %.cenu m
penso prelio; adv. a) insigniter, manife
ste; b) aliguantun n. (u komp.) aliguanto;
valde, admoďum.

znak, adv., u spojení S „na“ : na r., V. „na
znak.“

znak, ——znamení, v. toto; zvl. — erb, štít
generis insigne.

znalec, reč n. rerum prudens, tntelligens,
peritus; též pouze peritus, intelligens,
doctus, gnaru8; 7— posuzovatel aestima
tor; důkladný z. tntelligentissimus, perilis
simus; z. dějin anliguitatis perilus, práva
juris peritus, juris n. jure consultus; z.
býti, v. „znáti“ ; soud znalce Judicium 6
ruditum; ucho znalce aures erudilae.

znalost, sotentia, intelligentia; rerum scien
tia o. cognilho, — zběhlosť peritia (v čem
rei alcs); míti =. čeho algd nosse u. in
telhigěre, cognitum haběrej seientiam rei
alca haběre, nemiti ignorare algd, ignarum
n. rudem esse ret ales.

znalý, gnarus; peritus; intelligena rei ales;
vůbec rerum nD.ret perilus; — značný,
v. toto.

znám, V. „známý.“
znamenati, a) z znamení činiti nolare, si

gnare algd, nolam u. signum apponěre
ret aleu?; z. zločince a p. notam inurčre
alcui; b) Z pozorovati, srozumivati animadvertěra,| intellugěre,| sentire,viděre

se

— známost.

algd; c) = vyznamenávati, značiti signi
ficare algd; něco budoucího porlenděre,
ostenděre, indicare algd; totéž =. idem
valěre, eundem sensum haběre; co zname
ná to slovo guae est vis hujus verdi?
guae vis subjecta est huic voci? guid so
nat haec vox? co to znamená guiďd hoc
sibi vult?

znamení, 1) vůbec signum (na př. amor?s,
doloris), 7—.poznamenání, z. někým uči
něné k cpětnému něčeho poznání nota,
(tudíž: z. připálené nota [inusta], T sti
gma); 7— pokynutí nuťus; ——stopa vé
stigium, ——důkaz indicium (na př. vé
neni, benevoleniiae), index; býti z. (7
důkazem) signo esse; to jest z., že jest
bohat Aoc signum n. signo est (hoc indi
cat, ostendit) eum divitem e€8se; Z. Opa
třiti něco, z. udělati na čem notám rei
alcui apponěrej; dáti komu rukou z. ma
nu significare; Často se nepřekládá: jest
z. ctnosti (proprium) est virtulis, mudrce
philosophi esť, slabého ducha est tardi
ingenů, malého ducha parvi animi n, le
vitalis est (toto činiti čalia facěre); 2) avl.
a) z. věcí nastávajících, budoucích omen;
portentum, ostentum, (ptactvem dané) au
gurium; dóbré =. omen bonum nm. secun
dum n. faustum, zlé malum omen ; %. dáti
auspicium facčre; b) ve válce signum;
dáti z. k návratu stgnum receptui dare;
c) — souhvězdí sidus.

znamenitosť,claritas, gloria; nomnis fama;— vážnost gravilas, vis; IZ památnosť,
v. toto; ——lesk splendor.

znamenitý, a) -= patrný čnsignis, mamife
stus; ——veliký magnus, mulfus, amplus;
b) — důležitý, o csobě gravis, magnus,
(— věhlasný) clarus, inclitus, illustris,
nobilis, tak z. též tantus; (jaký to muž
a jak u. gui vir eť guanfus); o věci ma
gnus, amplus, gravis (causa, jaclura,
urbs); ve smyslu: „něco z.“ stává 0 0
sobě i o věci aliguis; chceš-li býti z.
neb něčím z. s%vig esse aliguts; «. býti
aliguo numero esse, pro své činy rerum
gestarum gloria Jtorére; adv. a) insigni
ter, manifeste, b) altguantum n. (u komp.)
aliguanto; valde, admodum, graviter.

známka, nola (charakteristická u. věci pro
pria rei alce nola); indictum, signum, v.
„znamení“

známost, 4) pass., v úsloví: a) v z. přijít,
o věci tnnotescčre, vůbec in Vulgus ema
nare u. ewire, vulgari, omnium sermoné
percrebrescčre, o osobě clarum fieri, nodt
ličari; B) v z. uvésti notum facěre, vul
garée u. in vulgus eděre, proferre algd,
v =. vejíti, přelož pass. slov. předcházejí
cích: vulgari, pervulgari, též in vulgus
exire, emanare, důr. percrebrescčre ; ost, v.



známý — zničení.

„oznámiti“, „prohlásiti“; b) akt. a)
znalost, vědomost cognitio, scientia,
zkušenost peritia (v čem ret alos); z. ze
mě cognitio orbis terrarum; z. pravdy
perspicienlia veri; =. sebe samého * co
gmtio sui; z. místa locorum (regionum)
scientia, (míti locorum peritum esse);
míti z. čeho n. v čem algď nosse n, in
telligěre, scire n. didicisse, cognilum ha
běre; scientiam rei alcs haběre, nemíti
ignorare algd, ignarum n. rudem esse rei
alcs; posvrchní z. míti o čem průmoribus
lobris attigisse algd; =. dáti komu o
čem certiorem facčre algm de re alga um.
ret alcs, docěre algm algd; (P) u. s kým
motitia, obyč. usus, consuetudo, familta
ritas alcs n. cum algo; stará z. vetus
consuetudo, familaritus; z. si učiniti
s kým familiaritutem jungěre n. contra
hěre cum alg0; notum n. familiarem fieri
alcut, venire in notitiam (familiaritatem)
ales; nemíti z. s kým tgnorare algm.

známý, znám, 1) pass. a) co známojest n0
tus, cognitus, vůbec n. všem %. ommůbus
n. vulgo notus; vulgatus, pervulgatus, iri
stus; :7— věhlasný clarus, nobilis, tllu
stris, (onen z. Pittacus . able),— zlo
věstný famosus, infamis; (jest) známo
conštat (na př. eum divitem esse), noťum
est, vůbec omnes sctuní, inter omnes con
stat; jak známo úť constať, ut notum est;
nejsem zde z. nemo me htc novit, ignotus
hic sum; mnohým z. býti multis notum
esse, multos haběre familiares; jest z. co
rek omnes sciunt (nemo ignorat) eum esse
virum fortem; z. činiti komu co aperire,
indicare, exponěre, narrare alcui algd,
certiorem facěre algm de ré alga, docére
algm algd; spisy jeho jej učinily z.
scripta ejus eumnobilitaruní, illustrarunt;
b) s. s kým nolus alcut, — přítel ami
cus, familiaris (alcui); dobrý z. familia
ris (dobrý můj z. homo míht familaria);
miti mnoho z. multos haběre familiares ;
jsem jeho starý z. vetus mihi cum čllo
intercedit necessitudo; známá nota, fa
miharis; 2) akt.: z. býti s kým nosse
algm; intercedit mihiů cum algo consue
tudo, dobřa algo n. ales amicihia fam
lariter uči; nebýti z. 8 kým čgnorare
algm.

znatel, v. „znalec.“
znatelný, v. „značný.“
znáti, novisse n. nosse algd, důr. noluři,

cognitum, perceptum haběre, perspicčre
algd; intelhgěre algd, versatum esse tn re
alga, (učením) didicisse algd, — uměti,
v. toto; něčebo neznati nescire algd, tm
peritum esse rei alcs, ignorare algd, v.
„neznati“; naučiti se z. noscěre, cogno
acěre algd; =. koho, v. „známý“ 2), též

———all
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intelligěre algm (dle povahy), =, koho od
vidění algm de facie nosse; znáš jej!
(dle povahy), vždyť jej znáš! nosči ejus
consuetudinem; naznati koho »0n nosse
algm, algs mihi est ignotus; neznám jej
ignotus milu est, jeho otce neseio guia sit
pater ejus; zvl. a) — uměti, s inf, scire,
intelligěre, callére, těž posse; neznati če
ho, nechtíti čeho znáti, použiti a p, alie
num esse a re alga (na př. ab assentando
n. lichotiti), abhorrěre a re alga; ne
znati jiného Štěstí, než.... se felicem
dicěre hoc ete.: neznati ani míry ani
mezí nihil pensi negue moderali haběre;
je-li však „z,“ slovesem pouze fraseo
logickým, nepřekládá se, na př. zná do
bře hájiti vážnosť svou auctoritatem suam
bene Úuetur, v. „uměti“; f$) 7— zname
nati, poznati cerněre; co se z. dá guod
cerní potest; dáti na sobě něco z. osten
děre, prae se ferre algd, nedati dissimu
lare algd; 2) z. se noseěre n. cognoscěre
8e; 2. Be vespolek se inřer se nosočre; z.
se v Čem TZ z. něco n. uměti, v. toto;
— přiznati se, v. toto; z. se k čemu
profiteri algd; fateri, confiteri (culpam,
se algd fecisse); z. se ke komu, na př.
k dítěti agnoscěre algm filtum.

znázorniti, něco oculis n. sub oculos (aspe
ctum) subjicčre, in oculis conspectugus po
něre algd; paene in conspeciu animi po
něre algd.

znectiti, dedecorare, pollučre algd, tgnominia
afficěre algm.

znečistiti, v. „zanečistiti,“
znechutiti se, něco taedet me rei ales, též

salietas ret alcs me tenet; fastidire algdď.
znelibiti se, komu displicěre, (znelibovati se

displicčre cepisse) alcui; improbart ab
algo.

znenáhla, adv. sensim, paulatim, po
zorně podelentim; palrbek z. vystupu
jící collis moliter assurgens, lemiter ed
Čus.

znění, sonus; 7 smysl vis et sententia (ver
borum).

znepokojování, sollicitatio, turbatio.
znepokojovati, koho sollicitare, agitare algm,

turbare, conturbare animum ales; nepřítele
z. hostes carpěre, důr. preměre, exagitare,
vexare; o svědomí a p. pungěre algm.

zněti, v. „zniti.“
zneuctiti, v. „znectiti,“
zneuznati, -ávati, koho n. něco parum in

telligěre algm n. algd; ignorare algm.
zneužiti, čeho abuti, male n. perverse uti re

alga; v souvislé řeči dostačí často pou
ze ult alga re, convertěre algd (ad algd).

-znověřilý, v. „nevěrný.“
zničení, ewstinctio; — záhuba čnieritus; ke

z. přijíti aď nihůlum venire, v. „přijíti.“
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zničitel, exstinctor; eversor.
zničiti, delěre (urbem, hostes, patriam), ex

stingučre (spem, salutem ales), evertěre
(rempublicam, amicitiam); perfringěre (de
creta, senatus, leges), v. též „spáliti“; re
scinděre (voluntales mortuorum, pactiones,
judicia); nepřátely z. hostes ad interne
cionem redigěre n. caeděre; zničen býti
deleri atd., též intertre, perire,

znik, v. pvznik.“
zniknouti, čeho efugěre, evitare algd, eva

děre (epericulo, ex insidiis); fugěre, (taj
ně) subterfugěre algdď.

zníti, a) 7m zvučeti sonare, resonare; ——
cinkati (innire; dobře z. bene sonare, zle
z. diserepare ; b) — smysl'míti: list
zněl takto epistola ita (in hanc senten
tiam) scripla est; jak zákon zní ul att
lex, zákon zní takto haeo est. lex; jak
zněla tvá slova guaenamérant verba ua?
to zní jinak hoc aliter se habeť, aliud
est; slova ta zni haeo sunt verba; řeč
jeho zněla takto iťa verdba fecit; stejně
znějící opis závětu alterae tabulae testa
menti eodem exemplo relictae.

znova, adv., V. „nový.“
znuziti, koho aď tinopiam algm redigěre;

affiigěre algm.
zobák, rostrum. ,
zobati, něco, v. „jísti.“
zobecněti, vulgari; 0 vulgus emanare n.

exire.
zočiti, v. „uzříti.“
zodpovědíti, zodpovídati, a) ——odpovědíti na

něco responděre, (otázku aď ea guae
guaestla sunt); b) z. za něco defenděre,
excusare algd, (před soudem) causam di
cěre; 7— počet vydati ralionem redděre
ret alcs n. de re alga; praestare algd;
já za to zodpovím ego periculum tn ma
recipio, culpam praestabo; za to budeš
ty z. ejus vet culpam tu sustinebis, tibi
ejus ret culpa praestanda erit; in tuum
capuť ejus rei eventus recidet; 2) z. se
komu z čeho excusare n. purgare 86 al
cu? de re alga, ralionem redděre rei alca,
salisfacěre alcut.

zodpovídání, vůbec, opiš slovesom; na mé s.
meo periculo.

zohaviti, zohyzditi, v. „zhanobiti,“
zorati, pole porarare agrum.
zoře, ——ranní záře, v. „záře.“
zosnovati, něco tp. clam algd pacisci, com

poněre; molirt, stručre, machinari algd;
vzpouru z. seditionem mověre.

zosobniti, -ňovati, 7- představiti koho v 0
sobě lidské humana specie indučra algm,
== co mluvícího uváděti loguentem in
ducčre.

zostřiti, něco, a) pův. acučre (seram), acu
tum redděre algd; b) tp. a) — bystřiti

zničitel — zpět.

acučre, exacučre (mentem); fB)— ztužiti
intenděre (poenam, leges); rozkaz z. gra

-Vču8n. acrius imperare,
zoškliviti, komu co čaedio ales rei afficěre

algm; více tp. alcs animum ab alga re
averičre n. alienare, aleui algd invisum
facčre; uošklivuji si něco taedium alcs
rei me cepit n. tenet, fastidio algd; tae
det me alcs rei; z, se komu — z. si ně
co, v. toto, též taedium n. fastidium mo
věre alcut.

zotaviti Be, 86 reficčre, ae recreare, 8e reci
pěre, víres colligěre, viribus firmari; též
pass. refici, recreari, duševně animum re
cpěre, erigěrě; nechati vojsko se z. exer
citum reficěre; z. se od čeho reguiesočre
a re alga; z se vzhledem k zámožnosti
ap. opes ajflictas recuperare, reficěre, te
cipěre.

zotročiti, in servitutem redigěre, oppriměre.
zoubkovatý, dentatus.
zoufalství, despsratio, obyč. s přídavkem

omnium reum a p.
zoufalý, desperatus; (v z. postavení despe

ralis rebus); adv. desperanter; tp. — ve
lice vehementer, valde,

zoufati, desperare (algd n. rei alcut n. de
re alga nad čím); omnem spem abjti
cčre; a. o uzdravení něčím. ales salutem
desperare.

zouti, boty komu excaleeare algm; z. si bo
ty excalceare pedeš.

zpamatovati, koho excitare algm, efŘcčre ut
algs ad se redeat; z. se ad se redire;
colligěre 86.

zpátečný, z. pochod receplus, reditus (K z.
pochodu znamení dáti receplui caněre);
z. cesta reditus; potkal jsem jej na z.
cestě redeuntem eum convení; z«. Koupě
redemptio.

zpátek, na z., zpátkem, zpátky, adv. refro,
retrorsum; u sloves často předslovcemre:
na z. atd. hleděti reepicěre, jíti redire
atd., v. „zpět“, též „uad.“

zpečetiti, v. potvrditi“ a p.
zpěčovati se, čeho n. proti čemu, == proti

viti se resistěre, obsistěre, repugnare alcut
n. 8, po záporu též gutn n. guominus
s konj.; zz zdráhati se, v. toto,

zpeněžiti, něco pecuntam facčre ex re alga,
zpět, na z., adv. a) — na zpátok, na zad

retro (serpěre, numerarae, agěre capillos),
retrorsum (repěre); častěji však přeloží
se předslovcem re, na př.: z., oa =. dáti
komu co redděre, restitučre alcut algd;
z. jeti, (na voze) řevehicurru, (na koni)
revehi eguo, rychle eguo cttato reďire; z.
jíti redire, ost. v. „vrátiti se“; z. hle
děti, v. „ohlednouti se“; z. hnáti, za
hnati repellěre, rejicčre (hostes tn urbem),
bitím n. metlami verberibus n. fusitbus



zpěv —

repellěre algm; z. hoditi rejicěre algd; z.
cbvátati recurrěre, festinanter reverli; z.
koupiti rediměre algdď; z. letěti revolare;
z. nésti referre, reportare algd; z. 0
hnouti reflectěre, z. padnouti reciděre
(in antiguam servitutem, in graviorem
morbum), relabi; z. plouti, plaviti se (na
lodi) renavigare, reverti, navi reveht; z.
plovati renare, z. poslati remiltěre algm
n. algd; z. povolati algm revocare,
(psance) restitučre algm in palriam; z.
požadovati, žádati repelěre, reposcěre
algd; z. převésti reportare (milites navi
bus), z. přijíti, v. „vrátiti se“ ; z. přivésti
reducčre, (utíkajícího) retrahčre algm; z.
působiti věm mutuam ad algd (inter se)
haběre; na z. pustiti remiltěre; «. sko
čiti, v. puskočiti“; z. střileti rejicčre n.
remittěre tela; z. táhnouti, v. „vrátiti
se“; z. téci retro flučre, relabi; z. utí
kati, běžeti refugěre, recurrčre, z. vrci
rejicčre algd; z. vzíti recipěre, resuměre
algd, — odvolati, v. toto; z. zůstati re
mančre, — v zadu býti relictum n. post
esse; b) m na opak, v úsloví: z. se při

(hoditi contran. secus accidit algd.
zpěv, a) ——zpívání canfus; b)-— co Be zpí

vá cantus, = báseň carmen.
zpěvák, cantor.
zpěvavý, canorus (avis, vor), z. pták (ve

ptakopravě) oscen.
zpěvkyně, + cantrix.
zpěvný, canorus; V. „zpěvavý“; adv. can

tando, canentis more.
zpírati se, V. „vzpirati se.“
zpiti, v. „opiti.“
zpitomiti, koho odbslupefacčěrealgm.
zpívati, caněre, cantare (c. bene, absurde; c.

carmen), při mluvení z, cansare.
zplakati, v. „plakati.“
zplanouti, v. „vzplanouti.“
zplnomocniti, koho k čemu auctoritatem

ret agendae n. rerum agendarum alem
dare.

zploditel, procreator, generator.
zploditi, gigněre, generare, procreare (liberos

ex alga děti se ženou).
zpod, v. „spod.“
zpoly, v. „půl.“
zpomenouti, zpomínati, a) někomu něco u.

na něco moněre, admoněre, commonefa
cěre algm algd n. alce ret, de re alga;
b) z. (sobě, si) nač, na koho, čeho. a)
= ku paměti si přivésti reměntsci, re
cordari algd, memoriam rei alcs repetěre;
meminisse algd; vděčně si z. čeho n. ko
ho gratů memorid prosegut algd n. algm,
z. si koho vděčně a laskavě memoriam
ales cum caritate et benevolenlia usur
pare; p) na něco připadnouti zn men
tem mihů ventt algd, subit animum cogi
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talto; succurrit miht algd; zvl. c) z. ko
mu čeho dobrým grata memorid prosegut
algd, zlým poenas rei alcs ab algo repe
děre; non impunitum algd omiltěre, nez.
venam dare alcui rei ales.

zpomínání, recordatio, Živé r. ef memorta.
zponenáhla, v. „znenáhla.“
zpotvořiti, něco deformare, deformem red

děre rem alguam; corrumpěre, depravare
algdď.

zpoura, V. „vzpoura.“
zpousta, v. „spousta.“
zpouzeti se, proti Čemu, v. „odporovati“ n,

„udráhati se.“
zpověď, confessio (peccati).
zpovídati se, confiteri peccata.
zpovolna, v. „zvolna.“
zpozdilec, (homo) stultus.
zpozdilosť, a) co vlastnost sťultitia, b) —

zpozdilý skutek atulte factum ; měl to za
největší z. hoc summae stultiliae esse pu
tavit; to jest největší z. 60 nihil stul
tus est.

zpozdilý, stultus, důr. stolidus; adv. alulte;
stolide.

zpozditi se, v. „opozditi se.“
zpozorovati, animadvertěre, intelligěre, sen

tire, viděre algd; chtíti býti zpozorován
se conspici n. oculoas in. se convertěre
velle.

zpracovati, conficěre,facěre algd; colěre (a
grum), pertractare (rem alguam látku);
znova z. retractare algd; Ost. V. „upra
covati.“

zpráchnivělosť, + putror.
zpráchnivělý, putridus,
zpráchnivěti, putrescčre.
zpráva, o čem nuncius, písemní liťerae, —

oznámení indicium, significatio, == po
věst fama, z. dějepisce narratio, (věro
hodná) aucltoritas; z. dáti komu, v. „zpra
viti“, určitou n. pravdivou certa ajferre
alcui; z. podati o čem referre de alga
re; u. ta jest nepravdivá falsa sunt guae
narrata sunt; dochází mne z., mám z.,
beru z. nuncium accipto, nunciatur mihi
(algd), certior fio (ales rei n. dere alga),
audio, comperio (algd); došla jej z. o
všem, co se dělo guid ageretur resciit;
došla mne z. o tom měhti allatum est de
ea re, určitá certis auctortbus id com
peri, o všem tom cuncta edocluš sum de
ea re; obdržev z. nuncio allato; nunct
ato; comperto; auďito, tato z. hoc nuncto
accepto, his auďdilisatd.; zprávy, Že....
nuncii ajfferentium 8 násl. akk. a inf;
umínil jsem si vyčkati jistějších z. statut
exspectandum esse, si gutď cerlius ajfer
retur.

zpraviti, koho, čeho n. o čem certiorem fa
cěre algm de re alga n. ret alcs, (písemně

83**
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literts), docére algm algd, — vyložiti ko=
mu co exponěčrealcui algd, explicare al
cut rationes reš alcs; zpraven býti o čem
certiorem fieri, nunolum aceipěre, cogno
scčre n. compertre, audire de re alga; z.
7 zápraviti, v. toto.

zpravoděj, gui de re alga refert.
zpromrhati, v. „promrhati.“
zpronevěřilost,perfidia; nulla fides (co vlast

nost); z. se dopustiti, v, „zpronevěřiti se,“
zpronevěřilý, perfidus; infidelis, tnfidus;

adv. infideliter.
zpronevěřiti ge, a) v něčem — odciziti něco

oveitěre, supprtměre (pecumam); b) ko
mu deficěre eb algo, fidem alcut datam
fallěre, proděre n. destitučre algm; de
sciscěre © re alga; perfidum' esse in
algm.

zprostiti, koho čeho n. od čeho Uiberare,
exsolvěre algm re alga, — odpustiti komu
co veniam dare alcui alcs rei; z. obec
poplstku civitatem immunem esse juběre;
z. se čeho Uiberari, exsolvi re alga, v.
též „zhostiti“; zprostěn čeho iberatus
alga re, zvl. daní, služby vojenské a p.
immunia,

zprotivíti se, komu resistěre, obststěré alcui;
repugnare, remli, adversari alcui, co pá
novníkovi detrecitare imperium alcs; defi
cěre ab algo.

gprovoditi, v. „sprovoditi.“
zprva, -u, -ku, zprvopočátku, adv. čněťio,

principio D. in princ., ab initio n. prin
CEp?0.

zprzniti, něco pollučre algd; z. pannu alu
prare aliguam; viltum cfferre alcut.

zpříma, v. „přímý.“
zpřímiti, a) = přímé učiniti, v. „přímý“;

b) — zhůru postaviti erigěre, z. Be se
erigěre, assurgěre.

zpřítomniti, něco sub oculoa (aspectum) ales
subjicěre, ante oculoa poněre n. proponěre
algd.

zpupnost, žnsoleníta, superbiaj fastus; arro
gantia.

zpupný, dnsolens, superbus; infiatus, tumi
dus; elatus (victorid); z. se státi magnam
arrogantiam, magnos sibí spiritus suměre;
z. býti tnsolenter sa efferre, superbire;
adv. insolenter, superbe.

zpurnosÝ, contumacia, animus contumaw n.
obstinatus.

zpurný, contumox; obstinalus; z. býti (o vc
jínech a poddaných) žmpertum (alcs) de
trectare; adv. contumaciter, obstinate; zm
hleděti contumaciam vultu prae se ferre.

způsob, atd., v. „spůsob“ atd.
zpustiti, Vs „sptstiti.“
zpustlosť, == pustota vasťůtas, 7—stav zane

dbalosti neglectus; tp. =. mravní mores
dissoluti.

zpravoděj — zrcadlo.

zpustlý, — pustý vastus, desertus, incultus ;
tp, mravně z. dissolutus; adv. dissolute;
hcenter. +

zpustnouti, vastari.
zpustošiti, něco devastare, pervastare, va

stare (terram), mírněji diripěre (urbem),
populari (agros); ohněm z. urěre, exu
rěre, ohněm a mečem tgni férrogue va
stare.

zpyšna, zz pyšně, v. „pyšný.“
zpyšněti, znfďari, efferri, superbiam n. spirt

tus suměre; v. „zhrdnouti“ a „zpupný.“
zpytovatel, zpytatel, znvestigalor; z. přírody

physicus; speculator venatorgue nalurae;
obyč. opíše se slov. násl,zpytovati,explorare,investigare,| scrutari
n. perscrutari algd; examinare, angutrčre
algd.

zpytování, invesligatio (rerum naturae pří
rody).

zrada, prodilto.
zradce, proditor; — utečenec desertor.
zraditi, zrazovati, 1) z. komu z čeho n. co

— odraditi dissuaděra ne guis faciat
algd; moněre algm ne faciat algd; avo
care algm a re alga; 2) — vyzraditi, v.
toto; 3) z. koho n. co (nepřátelům) pro
děre; traděre (urbem hosti); proděre (n.
destitučre) algm; perfidum essein algm.

zradný, perfidus, co stálá vlestnosé perfidio
sus; 7—podvodný subdolus; 7—nevěrný
infidelis, infidus; z. skutek perfidia zvl.
v pl.; adv. perfide; perfidiose, dolose.

zradovati, v. „zaradovati,“
zrak, co smysl vidění visus; facultas vi

dendi; sensus oculorum; co bystrogt acies
oculorum; krátkost z. oculi non saťis pro
spicientes; ubaviti koho z., připraviti ko
ho o z. caecum redděre n. oculis privare
algm; =. se trhá (umírajícímu) oculi 800
vuntur, též nataní; =. ztratiti, o z. při
jíti oculis capi, oculos n. oculorum lu
mina amatlěre; z. nabyti oculis uťi coe
pisse.

zralost, maturilas; tempestivitas (obé pův.
i tp.).

zralý, maturus (pův. i tp., na př: aetas, ju
dicium), tempestivus pův. i tp.; zz pečli
vý accuratus, diligens; z. k čemu matu
rus re? alcut, z. v letech, na rozumu ma
turus annis, animo; z. uvážení 4 p., ja
kož i adv., v. „zdravý.“

zrána, V. „ráno.“
zraniti, V., „poraniti.“
zráti, malurescčre; ad maturilalem venire;

malurart.
zrazovati, v. „zraditi.“
zrcadlo, a) pův. speculum; do z. nahled

nouti tnspicěre in speculum, v z. se zhlí
žeti contemplari se (n. 08 suum) tn spe
culo; b) tp. a) — příklad exemplum; do



zrnatý — ztlouští,

cumentum; R) v úsloví: příroda jest z.
božské moudrosti zn rerum natura tam
guam in speculo divina sapientia cer
mitur.

zrnatý, granosus, granalus.
zrno, granum.
zroditi se, v. „vroditi se“ m. „naroditi se“ ;

= povstati (o neživých), v. toto.
Zrost, V. „vzrost.“
zrosti, zrůsti, v. „vyrůsti.“
zrovna, v. „rovný.“
zručnost, habilitas (zvl. tělesná), facullas;

ars; exercitatio.
zručný, exercitatus (in alga re), facilis, dex

ter ; adv. bene.
zrůst, v. „vzrůst.“
zrušení, opiš slov. násl.
zrušiti, čollére, abolěre, abrogare (legem),

rescinděre (pactiones, instituta n. decre
tum, acta alcs), rumpěre (foedus), irri
tum facěre (testamentum); solvěre, dis
solvěre (societatem, amicitiam); tollěre (ex
emplum ret alcs); =. naději a p., v.
„eničiti“; z. obyčej consuetudinem ex
stingučre, ritum abolěre, soudy Judďicia
dissolvěre; slib z. fidem frangěre, violare,
přísahu Jusjurandum non servare, mir
pacem turbare n. diriměre; poslední vůli
z. rescinděre u. mutare testamentum.,

zrychliti, malurare, accelerare algd (na př.
tter, proficisct, cestu, odchod); příchod
svůj Z. maturo venire.

zryti, foděre, perfoděre (terram).
Zrzavý, rufus; capillo rufo n. rutilo.
zřaditi, něco ex ordine collocare alagd,
uřoditi, něco dilučre algd.
zřejmý, apertus, manifestus, evidens ; nom

obscurus; z. jest apertum n. manmifestum
est; apparet, patet; adv. aperte, manife
sto; palam; v. též „patrný.“

zření, v úsloví: z. miti k někomu n. k če
mu, a) = zřetel n. ohled míti, v. tato;
b) naději míti spem in algo haběre
(poněre, reponěre, collocare); ©) — ná
ležeti k čemu pertiněre n. spectare ad
algd.

zřetel, a) 7—pozornosť; z. míti n. obraceti
k čemu animum in rem alguam inten
děre; respicčre n. spectare algd (na př.
antiguissimum tempus k nejstarší době);
při všem jen k státu z. míti omnia ad
rempublicam referre; «. něčí obrátiti nač
ales animum advertěrao ad algd; u. něčí
na sebe obrátiti convertěra algm n. ocu
los animumgue alcs in 3e; b)— vření,
naděje, v. „zřeni“; e) — snaha const
ltum; =. míti k čemu spectare, segui
algd, proponěre sibi algd; c) — ohled
ratio; z. míti k čemu, na z. něco míti
respicěre algd, rationem haběre rei alca,
(skutkem též) consulčre, prospicčre ret
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aleui, — jíti za čím segut algd; k sobě
z. miti de se cogitare, sibi consulěre; ne
míti n. nebrati z. nač negligěre algd; d)
— záminka, v. toto.

zřetelnice, v. „zřitelnice.“
zřetelnosť, perspicuitas; častěji však opiše

se adj. násl.
zřetelný, v. „viditelný“, „uřejmý“; — sroz

umitelný planus, apertus, facilis ad in
telligendum; perspicuus; z. hlas vox cla
ra; adv. clare, aperte.

zřícenina, obyč. pl. partetinae (z., jichž zdi
ještě stojí), muri diruti n. moenia di
ruta (holé zdi budov); = zbořeniny le
žící ruinae; IZ ssutiny rudera; ——ostat
ky religutae; — pouhé místo bývalého
města vestigia.

zříci, V. „zařeknouti,“
zřiditi, v. „zaříditi“, „ustanoviti“, „učiniti“

a pod.

zřídka, v. „řídký.“
zřidlo, a) pův. fons; b) tp. fons, origo,

principium; též se opíše, na př. ctnost
jest z. všech dobrých skutků ex věrtuteomneshonestaeactioneš| projiciscuntur;
to jest z. nesčíslných poklesků ex hoc
nascunlur innumerabila peccala; ost. v.
„pramen.“

zřítelnice, pupula, pupilla; šetřím n. mi
luji jej jako =. oka svého eum tn ocu
lis gesto, est amor meus, est mihi tn de
licita.

zřiti, v. „hleděti.“
zřititi se, corručre, collabi.
zřízení, a) — zřizování onatitutio; constitu

tio; oat, opiš slovesem „zaříditi“; b) —
co zřízeno čnstitutum; z. zemské formacivitatis,instituta| reipublicae,rationes
civilea; dáti obci dobré z. rempub'icam
bene constitučre.

zřizovati, v. „zaříditi.“
zsíliti, něco firmare, confirmaré algd.
zsinalý, luridus; perpallidus.
zstáří, adv., v. „stár.“
zšikovati, vojsko aciem instručěre, tnalituěre,

constilučre.
zšíří, adv. ——široký, v. toto.
ztěci, město a p., V. „pstéci.“
ztenčiti, něco exlenuare, minučre algď.
ztepati, koho verdberibua caeděre algm.
ztepilosť, procertlaa.
ztepilý, procerus; ——útlý tenutis, subtilis.
ztepleti, calescčre, tncalesočre,
zteřelý, pulridus,
ztěžka, adv., v. „těžký.“
zticha, adv , v. „tichý.“
ztížiti, v. „stížiti.“
ztlouci, v. „ztepati.“
ztloustnouti, corpus (sib?) facčre.
ztlouští, adv. — tlustý, v. toto.

*K
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ztotošniti, něco s čím, asi affirmare, aliguid
esse idem, guod ete.

ztráta, a) — ztracení amissto, (zvl. vlastní
vinou) jaciura; Ost. se častěji opíše, na
př. dojímá mne z. přítele takového mo
veor tali amico orbalus; pokojnou myslí
nésti z. přítele amicum amtissum aeguo
animo ferre; b) — škoda ztrátou spůso
bená damnum, jactura; delrimentum; z.
na lidech claďdes; z. krve sangučnis pro
Jfusio n. pouze sanguts; z. byla s obou
stran veliká magna ulringue caede pu
gnatum est; z. vzíti n. utrpěti jacturam
facěre, cladem accipěre, detrimentum ac
cipěre, na čem perděre algd, jacturam
facěre rei alcs, při čem damnum nm.ja
cturam facčěre in alga re; se z. cum
damno, cum detrimento, s velikou z. (na
vojínech) multis amissis; bez z. sine da
mno, bez veliké z., neutrpěv značné z.
nulla magnopere cláde accepla; z. 8e
rychle pahradí celeričer id, guod deperte
rat, expletur.

ztratiti, ztráceti, a) — nechtě pustiti amil
těre, (a tím zničiti) perděre algd; b) =
o něco přijíti, něčeho pozbyti a p. amit
těre algd, privari alga Te, jacluram fa
cěre rež alcs; zvl. u spojení s rozličnými
subst.: z. Život vitam amittěre, (= pad
nonti) caděre též B přídavkem proelio,
acie; (ve hře) mnoho z. multum perděre;
Z. oko, sluch, rozum capt allero oculo,
auribus, mente; málo, mnoho lidu (vo
jínů) z. paucos, permultos milites amil
těre, paucos, multos ex suta deperáačre;
naději z. spem perděre, spe orbari nD.ex
ciděre, dejict; trpělivost z. palientiam
rumpěre n. abrumpěre; bitvu z. proeho
vinci, proeho inferiorem disceděre, sázku
sponstone vinci, při causa caděre, litem
perděre, judicio vinci, tóž abs. vinci, su
pěrart; mysl n. srdce z. animo deficčre,
animum demitlěre; s očí koho z. €econ
spectu amaltěre, dimittěre algm; neztrácím
při tom n. u toho nihil damní ad me
inde (n. ex ea re) reďůndat; za ztracené
míti vše da rebus summis desperaře; nic
není ztraceno omnia integra sunt, vše
jest Z. omnis spes salutis occidit, jssm z.
perůj 2) z. se perire; — zmizeti, o 0
sobě, 8 očí se z. e conspéctu abire n.
evolare, (tajně) clam sesubducěre; o věci
Jiuěra, ejjtuěre, o vodě abire, deflučre, o
barvě evanescčre, o vůni abire, fugěre,
vrch se ztrácí v rovinu mons činplami
úem se subducil n. in planitiem paullatim
redil.

ztráviti, v. „stráviti.“
ztrestati, v. „potrestati.“
ztrhaný, ztržený, z. zrak (umírajícího) oculi

nalaniea,

ztotožniti -—-zůstati.

ztrhati, ztrhnouti, něco, v. „roztrhnouti“;
ztrhnutý v ledví lumůdisdebilis; delumbis;
z. Se rump?; tp. TZ povstati oriri, con
Jiari n. moverť (0 vá'ce; ztrhla se válka,
též bellum exarstit); erumpěre (o bouři
a p.).

ztrnouti, o údech torpescčre, obtorpesečre,
tp. stupescčre n. obstupescěre (metu n.
prae metu strachem); horrore perfundi;
celý n. všecek jsem ztrnul, též auribus
et oculis caplus sum.

ztrnutí, pův. čorpor,
stupor.

ztroskotati, v. „stroskota'i.“
ztrpěiti, tp. z. komu život exercére algm,

důr. plurimas molestias eghiběre alcui.
ztřeštěnost, -ý, V. „blázcovství, bláznivý.“
ztřeštiti se, on insaniam inciděre.
ztučněti, pinguescčre,

tp. horror, terror;

ztuhnouti, rigescčre, obrigescěre; ztuhlým
býti rigěre,

ztýrati, koho eweruciare, exercére algm; v.
sa diseruciári, prací laboribus se fran
gěre; neštěstím ztýraný omnibýk inigutta
tibus éxercitus.

zub, dens; bolení z. dolor deniium; zuby
přední dentes adverai, střední medii, zadní
ontimi; =. vytrhnouti dentem eximěre, 6
vellěre, extrahčre; zuby dostávati + den

*tire; tp. drž.se toho zuby nehty hoc čene,hoc 'morde.
„zubožiti, v. „ztýrati,“
zúčastniti, -ňovati, koho čeho particrpem

facěre algm ret ales, communicare algd
cum algo; z. 8e čeho, při čem, v- čem
partictpem n. socium esse (soctetatem ha
běre) rei ales, 7—přítomen býti inleresse
(convivio).

zůplna, v. „úplný.“
zůrodniti, něco féraciorem redděre rem al

guam, feoundum redděre algd, fecunďila
tem dare ret alcui (na př. terris).

zuřiti, furěre, (zlostí) saevire, proti koma
in algm; tp. krutý mor zuří v městě urbs
gravi pestilentia confitětatur.

zuřivec, homo saevus; gui omnem humanita
tem exuil.

zuřivost, furor; ——zuřivá zlost saeviha;
učinil to v z. furens n. furore abreptus
(incensus) fecit.

zuřivý, furens, furibundus; furiosus; 8a6
vus; z. hněy dra acerbissima; adv. furi
O8€; SaEVE.

zůstání, zvl. ve rčení: na tom jest z. moje
= na tom zůstal jsem, ustanovil jsem se,
v. tato,

zůstati, zůstávali, a) pův. zůstati někde ma
něre, romaněre, — uastaviti se conststěre,
—vydržeti durare, — čekali ewspectare,
praestolari loco algo; — zbývati restare,
relingut, religuum esse; z. státi maněre,



zůstaviti

consistěre, subsislěre; zůstávati někde —
bydleti, v. toto; b) = v jistém stavu po
trvati maněre; zůstanu tvým přítelem
semper tibi amicus ero, nunguam te ama
re desinam; z. při svém náhledu u. z.
na svém maněre in senlentia sua; z. při
čem (státi) intra algd conststěre, — ne
moci z místa in re alga haerére, — spo
kojiti se s čím acguiescěre in re alga;
z. nepotrestaným, neznámým a p. tmpu
nilum esse, incognilum esse; z. na čem
— ustanoviti se na čem, smlaviti se oč
statučre, constitučre (algd facěre), decer
něre; constlium capěre; zvl. a)to zůstane
mezi námi Aaec tibi soli dicta puta; P)
při tom zůstane manet hoc; y) to ti zů
stává na svobodě liberum (integrum) tibi
est; licelt,

zůstaviti, -ovati, a) 7- zanechati relingučre
algm n. algd (na př. heredem, fundos
decem, domum hereditáte; muž jeden zů
stavil po sobě tři dcery gutdam recedens
tres fihas religuit); proděre (regnum, me
moriam); z. po sobě věčnou památku
commemoralionem nominis su? cum omniposterilalte© adaeguare;memoriamejus
nulla delebit oblivio, semper memoria ejus
in menlibus haerebit; v. též „zvěčniti se“ ;
s. koho -— opustiti (nečestně) deserčre
algm; b) = přenechati perm?itěre alcui
algd; r. koho při čem ——nechati komu
co, v. toto; z. koho při hrdle parcěre vi
tae alcs; ©) z. si něco (sibi) excipěre n.
relingučre algd; (smlonvou) pacisci, de
pacisci algd ab algo.

zušlechtiti, něco, tp. excolěre, fingěre, ad hu
manitatem informare (mores n. animos
hominum).

zvadnouti, v. „svadnouti.“
zváti, a) ——pobízeti hortari, excitare algm

(ad pugnam, uč abeat); b) — pozvati in
vitare, vocare algm (ad coenam); c) —
nazývati, tak zvaný A p., V. „nazvati“;
2) z, se 7 nazvati se, v. toto.

zvážiti, v. „odváčžiti“ ; z. se praecipilem ca
děre, ručre.

zvěčnělý, gui jam vila excessit; mortuus.
zvěčniti, koho čmmortalem redděre algm;

tmmortalitati n. sempiternae memoriae n.
immortali gloriáe commendare, ad tmmor
talilatis memoriam consecrare algd; z. 8e
memoriam suam cum omni posteritate ew
aeguare, aeternam gloriam sibi parěre,
nomen suum immortalitati (alternae memo
rsae) traděre.

zvěčšiti, v. „zvětšiti.“
zvěd, zvl. pl. zvědy — špehy: na z. jíti,

vyjíti tre exploralum, poslati mitlěre gut
exploret n. explorent (cognoscant algd);
na zvědách býti speculari; cognoscěre (st
tum urbis, tler hostium); explorare (locum).
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zvěd, — vyzvědač, v. toto.
zvědavost, curiositas; (audiendi et cognoscendistudium;-——očekávání| ersps

ctatio.
zvědavý, curtosus; audiendi el nova noscen

di cupidus; adv. curiose, cupide.
zvedený, (dobře z.) bene moratus, dane in

stitutus.
zvěděti, něco, o čem compertre, audire alad,

certiorem fiert de re alga.
zvednouti, něco todlěre, levare, sublevare, ex

tollěre algd n. algm; z. 86 surgěre, e%
oriri, exsistěre (k činu nějakému).

zvelebiti, -ovati, augěre, juvare (mercaluram,
civitatem), fověre (artes); z. koho honort
bus augěre algm; ornare algm.

zvelebovatel, adjutor; častěji však oplje se
slov. předch.

zveličiti, v. „zvětšiti.“
zvenčí, zvenku, v. „venek.“
zvěř, ferae.
zvěřina, caro ferina,
zvěřinec, vivartun.
zvěsí, Z pověsť, v. toto; 7— zpráva, v.

toto.
zvěsti, = pořiditi, v. toto; b) ——vychovati

educare (liberos); z. se ——zdařiti se suc
ceděre, proceděre (dobře bene, prospere);
z. se po kom alca mores referre, alam
redděre et referre; z. 88 po otci patris
similem fiert, v čem patrem in aiga re
imitari.

zvěstování, nunciatio, denunciatio.
zvěstovati, nunciare, (zvl. něco hrozícího)

denunctare alcui algd, (veřejně jako na
př. hlasatel činí) pronunciare, = ozná
miti tndicare, 7—předpovídati praedcčre,
(a zvl. ve verších) caněre; — rozkázati
edicére algd; zvl. z. evangelium mezi
pohany + evangelium m. doctrinam Jesu
Christi paganis traděre.

zvětšiti, amplificare, augére algd, 7— roz
šířiti laxare (forum), dilatare (castra, do
mum), proferre, propagare (fines, munt
tiones), Z rozmnožiti, zvýšiti multipl
care (usuras, aes altenum); Z nadsazovati
verbis augěre, (verbis) in majus extollěre
algd (na př. fama omnia in majus extol
lit); z. Be crescěre.

avici, adv. instar 8 gen.
zviklati, a) pův. labefacčre, labefactare algd ;

b) tp. labefactare (fidem alcs); 2) z. se
labare (animus, consiltum a p.).

zvířátko, bestiola,
zvíře, a) vůbec ——Živočich animal; ami

mans; pl. — zvířectvo, též omnia ant
mantium genera; b) 7m nerozamný tvor,
co protiva člověka, vůbec Bestia; == ho
vado pecus (jako zvířata žiti bestiarum
more, pecudum ritu vivěre); z. vzhledem k
divokosti fera, == potvora bellua,
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zvířecí, a) ——živočišný, gen. animalum ú.
animantium (z. těla corpora animaltum);
z. pudy appelitus omnibus animalibus
čommunes; b) vzhledem k zvířeti, co tvo
ru nerozumnému, gen. dbestiarum u. ad
bestiarum mnaturamaccedens; z. pudy li
bidines corporis.

zvířetník, orbis signifer, orbis duodecim si
gnorum.

zvířetstvo, v. „zvíře“
zvítěziti, nad kým vincčre, superare algm;

victoriam consegui n. reportare de algo;
superiorem n. viclorem disceděre ab algo.

zvláště, -ně, v. „zvláštní“
zvláštnosť,proprielas (též v pl.: zvláštnosti

podnebí a půdy coeli terraegue proprie
tates; ost. „zvláštnosti“ vůbec certae res
cutgue propriae); natura; neobyčej
nost novitas, insolentia; z. člověka * in
genii proprietas; zvláštnosti řeči + idio
mala (um); často však opíše se adj.:
což z. slohu jeho jest guoďdorationi ejus
eximium inest; zvláštnosti jazyka něja
kého guae propria sunt linguae ales; to
byla z. oné školy hoc proprium fuit il
ltus disciplinae.

zvláštní, 4) z— oddělený, o sobě jsouci 8e
paratus; segregalus; b) -— vlastní pro
priusz singularts, praecipuus (z. právoJusproecipuum,privilegium;| přirodou
každému zvířeti něco z. dáno bylo be
stiis aliud ali praecipuum a natura da
tum est); o jmění a p. peculiaris; ©)
znamenitý, singularis (z jediných svého
druhu), praecipuus; eximius (výhradní,
výborný), tóž praestana, egregius; — div
ný mírus, singularis; d) — neobyčejný,
v. toto; adv. a) separalim; seorsum; no
minatim (z. vyzvati koho, na př. k službě
vojenské nominatlim evocare algm); z.
žíti vilam solitariam agěre; často ad).
solus, každý z. stnguli (někoho z. so tá
zati dě algo solo guaerčre, každému z.
odpovědíti atngučis responděre); b)
hlavně, obzvláště praecipue; potisstmum,
maxime, imprimis, (k naznačení důvodu
n. příčiny) praesertim; přečasto též tum
s předch. guum, v. Vojáč. Ruk. S. 119,
poz?.; uligue.

zvláštnůstkař, homo ineptus ; mirum capul.
zvolati, v. „vzvolati.“
zvoliti, a) vůbec ——vybrati legěre, eligěre,

delgěre algd, též unum de multis; ra
ději z. praeoptare, malle; z. něco misto
jiného praeferre algd alcui rei; b) zvl.
k úřadu nějakému z. koho creare algm
(consulem), dicěre algm (dictatorem, ma
gistrum eguitum), capěre (virginem Vesta
lem, a'gm arbitrum), legěre (judices, algm
in senatum), o volbě kollegy vykonané
říká se cooplare algm (in amplisstmum

zvířecí — zvyklosť.

ordinem, senatorem); podobně: z. koho za
syna adoptare algm.

zvolna, adv. a) — pozorně leniler; == po
hodlně commode; b) — pomalu pedeten
lim; paulatim.

zvolnictví, dominatio impotens n. superba;
tyrannis,

zvolník, dominus, tyrannus.
zvon, + campana.
zvoneček, (rolnička) tintinnadbulum,
zvoniti, čím sonum ret ales mověre; uvl. v

zvony z. neb pouze z. * cahipanam pul
sare.

zvrátiti, zvraceti, 3)
curru ejffundi; b) vyvrátiti everiěre,
subvertěre (aram, domos, tp. rempubli
cam); c) zvraceti ——dáviti se voměre;
2) z. se, a) ——převrátiti se everti, sub
verti; Z upadnouti conciděra, ručre;
b) — obrátiti se řeverli, redire; iter con
vartěre, j

zyvrhnouti,== zvrátiti, v. foto; z se —
změniti se verti, mulari, — zkaziti se
degenerare, corrumpi; 7— nepovésti se
secus accidit algd; z. se po kom, v. „zvé
sti 8e.“

zvrtnouti, něco tollčre, evertěre, exstingučre
algd; všecko se mou vinou zvrtlo omnia
med culpa cecideruní; z. se, o štěstí re
Jfiare.

zvučeti, sonare, resonare; sonilum dare.
zvučný, clarus; z. hlas voz clara, magna.
zvuk sonus, sonitus; z. trouby a p. .clan

gor; a. náhlý a silný crepitus; — hlas
voz; z. vydávati, o věcech sonare, 0 ži
vých bytostech vocem eděre; k zvuku
trouby ad classticum, ad lubae sonum; tu
ba aceinente.

zvůle, arbitrium; arbitratus, libido; do z.
ad libidinem, ex libidinej v. „libovůle.“

zvyk, consuetudoj mo8; %. n. ve z. míti
consuevisse, solěre; po z. svém, podle z.
ex consueludine sua; ut institutt, uti con
suevit; bylo zvykem, byl z. ea erat con
suetudo (ut ete.,); v z. vejíti čn consue
tudinem venirej též čn usum vemire, obec
něji ab ommbus rectpi; jest ve z. mos
dnvalumt, consueludo n. consuetudinis est
(«č s Konj.), consuetudo fert (ut s konj.),
moris n. tn more est; — v užívání býti
in usu esse, ze z. vyjíti obsolescčre; v u.
uvésti něco inducčre algd, uvésti si něco
v z., v. násl,

zvykati, zvyknouti, a) čemu insuesečre (fa
cěre algd, consudscčěre, assuescčěre re alga
(reč alcu? n. ad rem alguam) n. facčre
algd; z. někde assuescěre loco alcui; b)
trans. z. koho nač n, čemu assuefacěre
algm re alga n. algd facěre.

zvyklosť, v. „zvyx.“

převrhnouti, intr,
—

—



zvyklý —

zvyklý, assuelua re alga, uřídka rei alcui;
— obyčejný solitus; ost. v. „obyčejný.“

zvysoka, v. „vysoký n, výše.“
zvýší, adv., v. „výše“ ; „vysoký.“
zvýšiti, -ovati, a) pův. erigěre, excitare algd,

altius efferre, (hrází) erxaggerare algd;
b) — gevětšiti augěre algd, (na př. saťi
pendium), multiplicare (usuras), majorem
redděre rem alguam; štěstí něčí z. res
secundas alcs splendidiores facčre,

v
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zžádati se, v. „zechtiti se.“
zželeti se, neos.: zželí se mi čeho poenttet

me rei alcs (hoc dixisse že jsem to řekl);
musí se nám z. poenitendum nobis est;
v. „želeti.“

zženštilosť, mollitia wa.
Hor.

zženštilý, sollis, effeminalus; adv. molliter,
ejfeminate.
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Ž.

Žába, rana.
žabka, ranuncula.
žactvo, = žáci, v. foto.
žádání, 7m ucházení se o místo petilto n.

ambilio; ost. opiš slovesem.
žadatel, o úřad peliťor, candidatus, ost. 0

piš slovesem.
žádati, čeho, a) -= dychtiti po čem appe

těre, exwpetěre, petěre algd; cupidum,
(důr.) avidum esse ret alcs; (toužebně)
desiderare alad; — přáti si cupěre, velle
algd; Ž. věděti avěre scire; nie více si
nežádám, než... . mhil est guod ma
lim ....5 jak velice bych si žádal guam
vellem; b) ž. čeho od koho n. na kom,
ž. koho za něco pelěre, (důr.) poscčre,
contenděre, postulare algd ab algo; fia
gitare algd ab algo; — prositi petěre
algd ab algo, rogare n. orare algm algd
n. algd ab algo; precari algd ab algo
n. algm ut faciut algd; rozdíl v. u „progiti“;© snažněŽ.obsecrare,deprecari
algm, supplicare alcui, contenděre algd
ad algo; ž. o úřad pelěre (honores, con
sulatum, magistratum); Ž. o něčí dcera
petěre sibi fiham ales (in matrimontum);
c) tp. opatrnost toho žádá prudentis est,
čas lempus ita fert; žádá to veliké práce
res multi laboris est; v. vyžadovati“; d)
ž. komu čeho, v. „přáti.“

žádný, přelož a) adjektivným nullus (ž. z
mých průpovídek nullum meum dictum);
ž. z obou neuter; žŽ.spůsobem, ž. měrou
nullo modo, minime; neguaguam; na Žž.
místě, v. „nikde“ ; b) substantivným ne
mo, (v gen. však a v abl.užívá se tvarů
nullius a nullo), a v negativných větách
guisguam a sice «) při adj. substantivně
kladených: ž. moudrý nemo sapiens (8
ž. moudrý nec guisguam sapiens), Ž. uče
nec nemo doctus (nemo doctorum); tak
těž B) při jmenech národů: ž. Atheňan,
ž. Říman nemo Athentiensis, nemo Roma
nus; +) při jiných názvech osobných: ž.
jinoch nemo adolescens, ž. básník, malíř
nemo počtu, nemo pictor; ž. kníže nemo

principum; taktéž: ž. člověk nemo, ž. ji
ný nemo altus; o věcech říká se tu nzhil
8 gen.: Ž. peníze nihil pecuniae, Ž. víno,
zlato nčhil vini, auri atd.; ©) vzmocňu=
je-li naše „ž.“ pouze zápor věty, nepře
kládá se: nemám Ž. naděje non habeo
spem, neměli ž. medu mel non habebant a p.

žadoniti, 7—snažně žádati, v. „žádati.“
žádosť, čeho, a) ——dychtivost, žádání cu

piditas, důr. aviditas rei alce; appetitus;
toužebná desiderium, snažná studium; ž.
po slávě gloriae cupiditas n. aviditas,
laudis studium; zvl. z. (těla, tělesná) li
bido, voluptas corporie; Ž. panování cu
piditas regni n. imperii, regnandi n. tm
perendi; podle ž. ex sententia, něčí ad
voluntatem alcs; Ž. čeho mne napadá
concupisco algd, studio n. cupidtltate ret
alca capioř, moveor, cupido rei ales me
incessit; b) ——prosba preces; — žádání
čeho petilio; Ž. psaná Uibellus; literae
supplices; na ž. n. k ž. něčí algo rogan
te, precante; algo peťente; dal jsem ti to
na tvoji ž. čibi petenti dedi; ž. vložiti
na koho, v. „pžádati“ b); Žž.něčí místo
dáti, ž. vyplniti saltsfacčre aleut petenti
n. facěre guod guis petit; ž. 2a Koho Či
niti, (aby něčeho dosáhl) rogare pro algo,
(aby tresty a p. ušel) deprecari pro algo.

žádostiv, žádostivý, čeho cupidďus, důr. avi
dus ret alcs; appetens rei alcs, ještě důr.
cupiditate ret alcs flagrans, imcensus; Ž.
boje pugnandi cupidus, alacer ad pu
gnandum; ž. býti, v. pžádati“; adv. cu
pide; avide.

žádostivost, cupiditas (ret ales), tělesná ž.
libido; V. „žádosť.“

žádoucí, -ný, expetendus; optandus, optabi
hs; — dle přání jsoucí. opřatus, exopta
tus; — milý gratus; nic mně nebylo ž.,
než.... oměhtnihil fuit optatius guam
ut ete.; pokoj jest nám Ž. otium nobis
exoptandum est; Ž. výsledek míti fauste,
feliciter prosperegue eventre; bylo by žá
doucno, též aeguum est; adv, oplalo, ex
šentenlia,
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žáhadlo, aculeus,
žáhání, ustio; perné žŽ, (zimy a pod.) acres

morsus,
žáhati, v. „žíci.“
žahavka, urtica.
žák, discipulus; ——posluchač auditor; býti

ž. někoho disciplina alcs uli n. usum es
se, haběre n. habuisse algm magistrum n.
zvl. o filosofech esse m. profeclum esse
(a Zenone Zenův ž. býti a p.); žáci De
mokritovi Democritici.

žákovský, * vie čirone dignus; adv. tironum
modo.

žal, v. pžel.“
žalář, carcer, ost. v. „vězení,“
žalařiti, -ovati, koho tn custodia haběra algm;

v. „vězení“ ; býti žalařován n custodia
esse n. servari; custodia teneri.

žalářní, gen. carcer?s,
žalářník, cuslos (carceris).
žalm, + psalmus, 1 hymnus.
žalný, v. „žalostný“
žaloba, a) ——naříkání guestus, guerela; b)

——stěžování si, «) mimo soud guerimo
ma; — žalosť, v. toto; P) u soudu, vů
bea actio, — obvinění crtminatto; z. ve
při hrdelné accusatio, ve při soukromé
(o jmění) postulatio; petitio, actio; ž.
písemná lidellus (actionis); ž. zadati, za
né:ti, vésti, vzněsti proti komu, V. pža
Jovati“; ž. jde na koho == jest obžalo
ván, v. toto; žŽ.sepsati proti koma dicam
seriběre alcui. m

žalobník, vůbec. acčor, zvl. ve při hrdelné
accusator, soukromé petitor; ž. křivý ca
lumniator.

žalost, maeror, dolor, ž. po umrlém luctus;
— lítost poemtentia; ž. míti doléěre, in
dolore esse, u čeho dolorem capěre,- per
cipěre ex realga, dolěre algd; dolort mi
hi est alad.

žalostiti, 7—žalosť míti, v. předch.
žalostivý, žalostný, a) ——žalosť mející do

lens, maestus; ž. býti — žalosť míti, v.
„žalost“ ; b) — žalosť působící miserabi
lis, miserandus ; flebilis =—bídný maser;
©) z žalosť jevící flebilis, lamentabilis
(vor), miserabilis (vox); ž. pláč n. křik
lamentatio, guestus;. clamor flebilis; adv.
a) dolenter, maeste; b) a c) miserabiliter,
Jfiebiliter.

žalostněti, maerére (re alga), in maerore 68
se; Ž. nad čím, v. „žalosť míti,“

žalostný, v. „žalostivý.“
žalování, v. „žaloba“ n. opiš slov. násl.
žalovati, a) ——stěžovati sobě, žalost jeviti

gueri, congueri, čeho, nač n. něco algd
n. de re alga, na koho tncusare, též ac
cusare algm; gueri cum algo; na rozkoš
ž. voluptatéemaccusare; b) = právně n;
Z práva Ž., «) ve při hrdelné accusara

žebrácký.

algm (apuďd algm), nomen ales dejerre,
diem dicěre alcui; R) ve při soukromé
actionem intenděre alcui, in jus vocare
algm, jure agěre cum algo; ž. na koho z
krád:že accusarée algm furti, 2 násilí de
vi, ost. v. „obžalovati.“

žalozpěv, + elegia; elegi (pl.).
žalud, glans.
žaludek, stomachus; ventriculus.
žaludečný, gen. stomachi,
žár, ardor, aestus obé těž tp.3 ——plamen,

v. toto.
žárlivosť, suspicio, stimuli amoris; sollicitudo

propter suspectumamorem alca; Z řevni
vosť, v. toto,

žárlivý, sollicitus propter alenum amorem,
suspecti amoris stimulia agitalus; — ře
vnivý, v. toto; Ž. žena uXor pellicatus
dolore cruciata; ž. býti na ženu svoji
uxzorem ob alhenum amorem suspectam
haběre; adv. cum suscipionealieni amoris,

žasnouti, obstupescěre, horrore perfundi, per
horrescěre; stupěre.

žasnutí, V. „Úúžas.“
že, cn., a) po slovesech pomyslu a projevu

myšlenek (verba sentiendi a declarandůi),
překládá se věta s „že, že by“ v lat.
akk, s inf., v. Svob, $. 130 a násl.; tak
též po slovesech: přesvědčiti persuaděre,
připustiti conceděre, dáti tomu facčre;
podobně při zvolání: že, žeť, žeť pak,
ve větě na pohled nezávislé klade sa
akk, s inf. (běda, žeť pak jsi pro mne
do takých svízelů upadl me misěrum, te
in tantas aeerumnaspropler me incidisse;
já že bych nedržel 8 muži řádnými [kon
servativníky|? me non cum bonis esse);
b) po slovesech pochybovati, chyběti,
vzdálenu býti, překážeti, vaditi a pod.,
když předchází zápor n. v otázce záporné,
klade se guin (non dubito, guin....+, Gut8
dubitat, guin...., haud procul n, non
multum abest guin.... atd.); c) ve větách
sousledných (t. j. po slovesech: učiniti,
vykonati, dovésti, dokázati, státi se a p.,
taktéž po rčení: z toho jde, následuje,
že.... hinc seguitur, efficitur, jakož i po
sie, ita, tam, talis, ts atd.) překládá se
naše „že“ latině uť, „že ne“ uť non; d)
po slovesech: uminiti si, ustanoviti se na
čem, usnésii se a p. stává uť n. inf, v.
Svob. 100, III., příd. 2.; e) po výrazech
bázně a strachu stojí »e, že ne uť, ne
non, v, Gramm.; f) po slovesech: zdržo
vati, vaditi klade se guominus n. ne, V.
Gramm., taktéž po rčení: sťat n. fil per
me (na mně záleží).

žebrácký, mendicus; miser ; ž. hůl, tp. men
dicitas (k ž. holi sáhnouti ad mendican
dum descenděre); adv. mendicanlis more;
menďice.

“



žebráctví — žhavý.

žebráctví, 1 mendicatio.
žebráctvo, mendici.
žebračka, mulier mendicana.
žebrák, mendicus.
žebrání, v. „žebrota.“
žebrati, stipem colligěre; mendicare n. men

dicari (čeho algd); — velice prositi, v.
„žadoniti.“

žebravý, mendicana,
žebro, costa.
žebrota, a) — žebrání + mendicalio; živiti

se žŽ. mendicando victum sibi guaerěre;
žebrotou n. po Žž.jíti, v. „žebrati“; b)
= nuzota mendicitas; summa egeslas;
na ž. přijíti aď rerum omnium tinopiam
redigij; na ž. přivésti koho aď rerum o
mnium inopiam redigěre algm; ad famem
rejicěre, omnibus bonis everičre algm, sám
sebe ad mendicitatem se delruděre.

žebřík, v. „řebřík.“
žeby, V. „že.“
žehnati, a) koho n. komu — dobrého mu

přáti fausta, (bona, laeta) precari aleui;
bonis ominibus prosegui algm; b) ž. ko
mu nD. čemu, ž. komu čeho fortunare,
beare alcui algd; rem alguam faustam n.
laetam esse juběre; 2) ž. se s kým ju
běre algm valěre; tp. Be světem se Ž. ex
ceděre vit, migrare de vila.

žehrati, a) -— horlivě domlouvat!, ž. komu
n. proti komu, na koho objurgare, vilu
perare, accusare algm; inerepare algm;
důr. exsecrart algm; probris insectari
algm ; accerbius invehi in alom; ž. proti
čemu, nač acerbius inveh? tn algd; gra
viter algd ferre; b) — žadoniti, v. toto;
©) — žárlivým býti, v. „žárlivý.“

žehravosf, -ý, v. „žárlivost, -ý.“
žel, v. „žalosťt“; zvl. úsloví: ž. mi toho

poenitet me ejus rei (že jsem to řekl hoc
dixisse n. guod hoc dixi); mám Žž.toho,
jest mi ž., že se to stalo molestum mihi
est guod ita accidit; nollem id faclum;
buď toho bohu ž. n. pouze: bohu ž,, v.
„bohužel.“

želení, deploratio; ost. v. „žalost.“
želeti, a) — žel, žalosť míti, v. „žalost“ ;

b) ž. čeho poenilet me rež alcs (hoc di
gisse D. guoďdhoc diri, že jsem to řekl);
— toužiti nač, v. toto; musíme Ž. poe
nilendum nobis est; něčí smrti ž. lugěre
mortem alcs, též deplorare, defičre mortem
alcs, ž. koho lugěre algm, (v srdci) dolěre
de algo (n. casum alcs).

železí,ferramenta (orum).
železný, ferreus; (ž. důl n. ž. doly ferra

ria); — železempobitý ferratus; tp. fer
reus, durisstmus.

železo, ferrum ; (přísl.: nouze ž. láme pa
rendum est necessttati); pl. tp. — pouta
vincula, compedes; do ž. dáti koho algm
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in vincula conjicčre n. vinculis astrin
gěre,

želva, testudo.
žeň, n. pl. žně, čas žní meav?s.
žena, a) — osoba ženská, vzhledem k po

hlaví femina, vzhledem k slabosti mu
ler; stará ž. anus; b) — manželka uror;
conjux; Ž. vzíti, pojíti uxorem ducěre;
dceru komu za ž. dáti filiam suam al
cui nuptum dare; ost. v. „manželka,“

ženatý, ž. býti urorem dumxtssen. haběre.
ženění, opiš slovesem.
ženich, sponsus; nově zasnoubený novu

marilus.
ženina, v. „souložnice.“
ženiti se, uzorem ducčre,
ženskost, ingentum muliebre, — ženská sla

bosť zmbeciilitas muliebria,
ženský, multebris; femineus; 7— Žžeu, gen.

mulierum (ž. moc potentia mulierum), —
manželky ugorius (imperium ugortum);
adv. muliebriter,

ženština, v. „žena“ a).
žerd, pertica.
žernov, -m mlýnský kámen lapis molaris;

ž. ruční -= mlýn ruční + mola versalis.
žert, jocus; vtipný ž. facetiae, lepos, perný

Ž. sales; -— malicherné čtveráctví nu
gae; — kratochvíle ludus; žertem n. ze
Ž. D. V Ž. per jocum, per ludum, n. Spo
jené per l. et j.; též joco; buď žertem
aneb opravdu per ridiculum aut severe;
bez Ž. extra jocum, joco remoto n. amoloj
omissis nugis; pravíš to žertem aneb o
pravdu jocone am serio hoc dicis? řekl
jsem to v ž. jocans n. per jocum dirxi n.
haec jocatus sum; jocabar; ž. míti joca
agěre, s kým cum algo, u koho ž. míti
n. sobě strojiti luděre, ludibrio haběre
algm; za ž. míti, vž. obrátiti, ua ž. sobě
pokládati něco jocart de alga re.“

žertěř, scurra; mírněji a bez přihany homo
jocosus n. ridičulus.

žertovati, jocari, jo008 agěre (cum algo); ž.
z koho riděre algm.

žertovný, jocosus, o věcech též jocularis, —
vtipný festivus, lepidus; faeelus (sermo,
poela); — směšný ridiculus, ridenďus;
velmi ž. býti mulli joci esse; Ž. báseň též
jocus; adv. jocose; ridicule, festive.

žertovnosť, facettae, n. opiš ad).
žertva, v. „oběť.“
žeřavý, candens.
žezlo, a) vůbec = berla, v.totoj b) zvl. —

berla královská sceptrum, tp. — vláda
imperium, regnum; c) — stežeň, v. toto.

žežhule, -ka, cuculus.
žhář, incendiarius; auctor incendů.
žhavý, ardens; fervens (glans kulka); důr.

fiagrans, m žeřavý candens.
34

-—
——
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žhoucí, v. předch.
šici, žéci, (žehu),

algď.
žid, Judaeus.
židlice. aella; s2des.
židovský, Judaicus n. Judaeus; adv. Judaeo

rum more.
žihati, o včele, v. „štípnouti.“
žíla, vena (pův. i o žilách rudy a kovů);

— tepna arteria; žilou pustiti sanguznem
mittěre ; Ž. seknouti, přeříznouti, ž. ote
vříti komu venam alcoui inciděre, solvěre,
sobě venas abrumpěre, abscinděre, exsol
věre; přísl.: dobré ž. v něm není homo
perditus est, nihil boni habet; nemá ani
ž. jeho * nihil habet illius; ž. komu zatiti
pennas tnciděre alcut,

žině, seta egusna.
žiněný, e pilis factus,
žirný, fertilis, uber; Ž. půda solum uber, a

ger bonus, ferax. '
žiti, a) vůbec ——živu býti vivěre; těž vt

tam haběre n, agěre, degěre, in vita €88e,
— býti esse; ——dýchati apirare, spirt
tum ducčrej o věcech netělesných a byli
nách vigěre (animus vigel); ž. někde
versari, commorari, esse, habitare; ještě
ž. superstitem esse, in vivi8 esse; b) Ž.
nějak vivěre (male, bene, beate, též vitam
beatam vivěre), vitam agěre, degěre; ž.
dle poměrů temport, n. temporibus servire;
ž. pro sebe secum, uť dicitur, vivěra; vě
tam in otio degěre; přátelsky ž. s kým
conjuncte n. famihariter vivěre cum algo;
šťastně ž. valěre; ať žije! valeat! e) ž.
od čeho vwivěre(carne od masa), v. pži
viti se“; z toho nemohu ž. Roc non su/
Jicit ad vitam tuendam, ad sumptus meos
tolerandos, ad viclum meum; z toho žije
8 rodinou inde se eť suos alit; míti z če
ho Ž. copiam n. rem provisam haběre;
nemám z čeho ž. non habeo guo vitam
tolerem; d) tp. ž. v čem zz celou duší
oddán býti čemu otum versart in re
alga; vivěre el viyěre; Ž, čemu aleui rei

operam dure, se dedisse n. l sh e88e(na př. liťeris vědám, voluptalibus roz
košem); též vivěre in re alga (in li
čeris).

žíti, (žnu), metěre, demetěre (segelem,fruges);
též, secare, desecare algd; tp. percipěre
fructum (ex alga re); přísl.: co naseješ,
to budeš žŽ. uť sementem feceris, ita me
(68. ©

žití, V. „život.“
žito, * secale.
živ, V. „živý.“
Živa, Ceres.
živel, a) ——prvek principium; natura (pá

tý onenž. guinta illa natura); v pl. tn
dia rerum, elementa, principia rerum; b)

něco adurěre, amburěre

žhoucí -= Život.

tp. voda jest ž. ryb ex!/ra aguam pisces
vivěre non possunt; podobně: to jest je
ho ž. in hac re libentiasime versatur, hoc
ei unice convemt; dvůr jest jeho Žž.aulů
unice delectatur.

živiti, a) ——Činiti aby živ byl, síliti alěre
(algm); věc živící tn guo multum.aliments
est; — jísti dávati nutrire algm; victum
praeběre alcui; b) vůbec -— vydržovatí
alěre, sustentare (n. sustiněre) algm, exer
cilum; práce jej živí opus lanlum, sup
peditat guantum ad viclum salis est; c)
ž,. koho — na živě nechati aervare alcui
vitam, incolumem servare algm; %2)Ž. Be
vivěre n. ali (lacte mlékem; piscibus at
gue ovis; -vivěrerapto loupeží); ž. se čím
(a čeho) victum guaerěre re algaj vitam
sustiněre, tolerare alga re; vitam corpus
gue twert.

živnosť, a) IZ to, co živí altmentum; Z po
krm cibus, pro zvířata pabulum; vůbec
victus; Žž.sobě dobývati, v. „pživiti se“;
b) zaměstnání výživu poskytující
ouneslus; vitae genus; zvláště sedlská ž.
praedium vusticum; fundus; ——obchod
mercatura.

živný, — živící, v. pživiti“; — sytý in guo
multum alimenti est; magní cibi; valena,
firmus ; maso jest pokrm nejž. plus alt
menti est in carné guam in ullo alio.

živobyťí, v. „život“ ; za ž. někoho dum vt
v vit, vivel, vigit algs, algo vivo (Hannibale

vivo za žŽ. H.). ©
živočich, živok, animal, antmana.
živočišstvo, animalia; omnia animantium

genera.
živořiti, — bídně žíti vitam inopem ole

rare, — nečinně žíti * plantae tnstar vt
věre.

živost, — čilosť vigor; alacritas; ž. řeči a
p. vis, gravitas orationis etc.; -ž, místa
nějakého celebritas; freguenlia.

život, a) vůbec vita; v řeči vzletné též ant
ma, lux, spiritus; do Ž. vjíti, V. „náro
diti se“; ze ž. vykročiti, 8 Ž. se rozže
hnati, v. „umříti“; darovati komu ž,
parcěre vitae alce, conceděre aleut vilam ;
ž. si vzíti mortem sibi consctacěre, manus
sibi inferre; Ž. komu vzíti, v. „zabiti“ ;
někomu o ž. státi dnsidiari vitae alce;
b) zvl. a) ——čas Života aelas; vitae
tempus u. spalium; do Ž.per omnemvitam;
dum vivo (vivis etc.); P) když o trestu a
p. řeč jest, říká se caput: životem za
platiti capite n. morte lučre algd; +) =
spůsob života vila; vzhledem k jídlu a

-pití victus, k vnější úpravě, co do šat
stva a p. cultus; v. též „spůsob“ ; žŽ.ven
kovský vita rustica, městský vita urbama,
Ž. učený literarum studia; v obyčejném
ž. in vitae consueludine; (— vůbek) vulgo;

———



životní — Žžavý.

pokojný ž., též ottum; ž. neživot vila in
suav?s, nullila; ©) — živosť, v.toto; e) —
soubrn skutků v životě vykonaných vila;
— mravy mores; dobrý, špatný ž. doní,
mali mores; ž. něčí vypravovati vitam
alcs narrare; ©)— trup truncus, — břich
penter, alvus; plod života fetus, partus;
míti zření v ž. ex zntestinis laborare.

životní, a) — k životu náležící viřalis; moc
ž. vis vilalis, anima; ž. síla vigor; b) —
k osobě n. k tělu se vztahující, gen.
corporis ; Ž. stráž custodes corporiš; sa
tellites; mtliles guos suae custodiae cau
sa algs haběre consuevit (Romulus měl
300 zbrojnošů ž. stráží R. trecentos ar
malos ad custodiam corporis Nhabusť);
ž. velikost corporis magnitudo; statura
(v ž. velikosti koho malovati pingěre algm
iconicum).

životopis, vita.
životopisec, vifae n. rerum ales scriptor.
živý, živ, a) pův. — ne mrtvý vivus, — ci

tící a pohybující se (protiva: neživotný)
animalus, animals; ž, býti věvěre, V. pží
tí“; žŽ. tvor antmal, animans; zvl. a)
vzhledem k živnosti: míti nač ž. býti
copiam n. rem provisam haběre; nemám
nač ž. býti non habeo guo vitam tolerem;
P) jak živ, co živ dum. vivo n. vivam, —
po celý život, též per omnemvitam, dum
vixi, me vivo a p.; tudíž rčení: odjak
živa inde ab omni tempore; jak jsem ž.
tla vivam! y) za živa vtvus (algm vivum
comburčre) ; — dokud ještě žil dum vi
git, (též dle smyslu dum vivo atd.); ví
vente me, te, eo etc.; O) na živě vivus;
superstes; na ž. býti, v. „žíti“; na ž.
ponechati koho condonare aleui vitam ;
vilae ales parcčěre; e) Živé, co subst, vi
vum; G) živo: při hostině bylo Žž.a ve
selo convivium sermone čt laetitia celebra
batur; 1) živtě bůh per deum immorta
lem ; b) tp. — čilý vegetus, vividus, ala
cer; acer; ž. řeč — posud v lidu žijící
%lingua guč etiam nunc utuntur homines,
— čilá, ohnivá řeč oratio concitata, gra
vis; o místnostech celeber, freguens; ž.
barva color vigens, acris; Ž. voda agua
viva, flumen vivum; Ž. slovo viva voX;
Ž. vzpomínání recordatio el memorta; ž.
povzbuzení permotio; v ž. paměti něco
míti iu recenti memoria haběre algd; re
cens est alcs rei memoria ; zvl. živou věcí
D. mocí nullo modo n. pacto, neguaguam,
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neutiguam; adv. 1) acriter; alacriter;
concitatiore animo; Ž. líčiti, vypravovati
něco algďd sic exponěre, guast agatur
res, non guasi narretuř; algd ita osten
děre, ut non clartor futurum sit speclan
čidus; něco mně ž, v mysli n. před očima
tane ales ret memoria oculis meis n. miht
ante oculos obvsrsatur.

žízeň, silis; (Ž. míti, v. „žizniti“ ; žŽ.zahna
ti, uhasiti silim ewplěre, depellěre); tp.
sitis (argenti po penězích), též vehemens
oupiditas.

žízniti, siťire; tp. Ž. po čem nm.čeho stťire
algd, cupiditate rei alcs fiagrare, arděre.

žiznivý, stůtěns; tp. ž. čeho sštiens (sangui
mis), avidus rei alcs; adv. sitienter; ar
denter.

žižala, asi vermis; = hmyz, v. toto.
žlab, canalis.
žloutenice, morbus regius n. arcuůaťua,
žluě, u lidí bilis, u zvířat fel; tp. k nazna

čení zlosti bis; Ž. si na koho vyliti e/
funděre iram in algm; ž. vněm kypí bi
lis ei commovetur.

žlutavý, sudjflavus,
žlutovlasý, Jfavua.
žlutý, (světle) fZavus, (zlatožlutý) luteus, (do

červena) rufus, (do hněda) fu'vua.
žnec, messor.
žold, v. „plat.“
žoldněř,(les) mercenarius n. conductiliua.
žráč, žrout, homo eduew n. multi cibi.
žrádlo, pastuas.
žraní, opiš slovesem.
žráti, — jísti eděre n. comeděre algd, —

Živiti se Čím vesci, pasci re alga; tp. o
člověku vorare n. devorare algd; ž. se
kořem maerore confici; dále se Ž. (o ráně
A p.) serpěre.

žravost, eďacitas; voracilas.
žravý, —- hltavý edax, voram.
žření, v. „boleni,“
Župa, pagus; regio.
žvachtati, žvaniti,garrire; + blaterare; v též

„žvástati.“
žvanil, homo garrulux.
žvatlavost, loguacitas.
žvatlavý, loguax, důr. garrulus; adv. logua

citer.
žvatlati, v. „žvachtati.“
žvástati, garrire, hariolari, aluoinari; o ne

čistých věcech ž. tmmunda dicta crepare.
žvýkati, manděre algď.
žžavý, V. pžzavý.“

POS PPSL
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Vadnější omyly a potřebné doplňky.

Dn . C .

» o n 1
a 7 . s 5. shora mist. n 1. 5 1860 oplimas čti opti

0 4 "B udolamísto„benstarostný“čti„bezpočiti so“» 0. » 1. > 39, h a misto proelis čti proelio n peci se
» 13. n 2 10. dol místo v. čti vicínuas
2 140, 2, 2 zdolamístoalgdčti alga
. 14. ji 2. 80. Sole po včavlož čárkus 15 4 bo P ZolaZákO o kavýve
21 73h Th ra po„brouk“vložbroukavýv, „bublavý“» . „ 2 » 14. ho “ vlož čárku za aleui + „bublavý,
„20 „ 1. 7 17 shora místo omnuiusčti omnino
„» 2 „ 1. 7 8. ho a po moribus vlož se

» 5: » l. > 8 zdola P sunt; vlož b)n 25 2, 31 misto antiguissimusčti antigutssimi
2" 7 28.shoravymažíčárkupoconceděrka. 9, : a rku po concedě.
n 28, , 1. » 98 shora před non vlož id (a me)
2080.72 7 A7,zdolamíst odčtido
8 + „ 18zdolamístotměčtiry
5 5 L? pá Shoramístoroligučro:Šlirouguěro;5 7 1.—| 15,zdla.místo„pěch“čti„spěch,“?
„ o “ 2. 10. ho a místo helusčti heluo76k 1870 ndnlmíoolmůnočioo
Ag 3 2 6. zdolumístoostendarečti ostentare
13 5 80 JE Zdolamístodejjfoiitsi oyioke
+, 2. 7 24udola místopropositoremčtipropositoru
» 8bom boa Boh misto 5) ) čti 2) b) =). 7
» 8, 2m 2Š. shoramístojat; čti sit;
> 99. " 2. 20. shora dod Cajo algm, dicěre čti Cajo, al i
> B 9 Lon B dol odej: košatý, patulus jo, algm. diošre
„ 100.7 2 „ol sh a místo tantumodočti tanfum.h 0. . shora před modo7102 » 1 » 3.zdolaok p slovo:tóž. » . , o čtirecio

p -. 2. « shoramísto robus čti robur
„ 103 n 23. shora míst .107731001 8h stojforeusčtifřorene„ 106.. „ 2 . shoramísto 2) — čti b)
„ 107 7 c 27. shora místo medicamončti di

» 107. 1 7 by shora místo „k“ čti „l“ medicamenn . . shoramísto coloc čti
„ 109. ; 2 „ ný shoramístooecutumP ono
„ 190. ©„ 1. o 19. Pdola místo est čti et ". zdola vynechej středník po alia
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131. sloupec 1. řádka 23.
140. „ 2., 2.
144. „ 1.. „ 18.
151. „G 2. „ 17
153. n 1. 9 16.
157. „ 2. „x 6
163. „ 2. „ 6
164. n 2. p 18.
164.. „ 2 „A 20.171., 2. „ 1
173. ! 2 „ 2.
174. „ 1.. „ 30.180. 2, 27
182. „ 2 „ 26.
183. „ 1., B
184. n 2.. „ 16.
185. " 2. pořádcaeb.
190.. „ 1.. „ 22
191. » 2.. „ 26.
198. » 1. 7.
203. 2. „ 27
206.. „ 2 „ 2.
208., 2. „ 29.
211. —„ 2.. „8
214 „m L 4 L
215. ©, 1., 4
219. „ 1. „ M
219.. „ 2, B
220. -+ 2. „19
226.. „ 1., 12
827. 1. ,% O

231. 2. 24.
232. 1. 25.
233. 2. 24.

234. 2 „19
242, 1.. „, L
242, 2. „ 11.

246, 1. “, 31.
246. 1. „ 8
246. 2. „ 17
250. 2., A
251. 2. „ 2
256. 1. „17
255, 2.. „ 26.260. 2., 1.
261. 1., 5
267. 1., 18.
268. 2., 11.
270. 1. „ 2,
270. 2., 18.
270. 2. „ 16.
272. 2. „ 2.
273. 2.. „ 19.
276. 1.. „ 14.
284. 1.. „ 18.
284. 2 „x 6
286. 1.. „ 2.
288. 1.. „ 19.
288. 2. „m 26.

zdola '
zdola
shora
shora
shora
zdola
zdola
shora
zdola
shora
zdola
zdola
zdola
zdola
zdola
zdola
shora
zdola
zdola
zdola
zdola
zdola
shora
shora
zdola
zdola
zdola
shora
shora
shora
a 10.

vlož dvoutečku po vyjadřuje
místo m. čti neb
vynechej čárku po ludibrio
místo přijíti čti přejiti
místo differi čti dijferri
místo cadudus čti caducus
místo nasatus Čti nasutus
vynechej ad
vynechej středník po alcui
před algd vlož in
místo efficčre čti afficčre
místo řevitas čti levitas
místoat čtitTa
místo odpustiti čti odpuditi
místo obsaditi čti odsaditi
místo odumírati čti odumírají
vlož: Odveta, v. „odměna“
místo concuSpicčre čti concupisečre
místo cocumis čti cucumis,
místo potenti čti petenti
místo Otřesení čti Otření
místo nemoria čti memoriae
místo pomo čti domo
po navus vlož čárku.
místo permissum Čti permissa
místo Romani čti Romam
vynechej slova okolo, p.
vynechej slovo. crepia.
místo velikým čti veliký
místo comprehendum čti comprehendendum
shora vynechej slova: pojdu, ——jdu, kráčím
eo, ingredior; obyčejně však

zdola misto polohu čti polohou
sdola
a 25.

shora
zdola
shora
shora
zdola
zdola
shora
zdola
zdola
shora
sdola
edola
zdola
zdola
shora
shora
zdola
shora
shora
zdola
shora
shora
zdola
shora
zdola

místo cripěre čti eripěre
shora místo religuum facčre algm; čti: alcs
vilaé parcěre;
místo poplyti čti popliti Í
místo tndicčre čti inciděre
místo p. s čím čti p. se s čím
sA „jen“ přidej: n. „pouhý.“
místo ajfferri čti ejfferri
místo tnsolvěre čti involvěre
místo pozříti čti požříti,místocircus— Čticirrus
misto fugas čti fugas
místo tomž čti témž
místo obsecratia čti obsecratio
místo successius Čti successus
místo primtičae čti primiliae
místo factandem čti fac tandem
místo proemium čti prooemiummístoegnorum| čtieguorum
místo b. čti „bádání,“
místo předstírajíce čti předstírajemístopěchovati© čtipřechovati
místo per čti trans
místo přivezuje-li čti přivozuje-li
místo pokračovati čti přikračovati
místo plare čti planemístoeďdicinum— čtimedicinam
místo e deo čti a deo
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291. sloupec 2
294.
294.
295.
296.
296.
298.
308.
305.
306.
308.
311.
312.
312.
312.
318.
325.
328.
329.
331.
332.
335.
336.
342.
344.
3465,
349.
349.
351.
3652.
854.
358.
363.
365.
873.
380.
387.
389.
396.
402.
412.
416.
416.
425.
432.
434.
436.
443.
448.
4652.

456.
459.
459.
469.
478.
491.
493.
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. řádka
»
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20.
22.
21.
14.
29.
19.
5.

21.
8.

21.
12.
8.

20.
20.
83.
18.
19.
7.
4.

15.
30.
10.
21.
20.

1.
20.
20.
15.
10.

7.
12.
91.
18.

1.
16
22.
17.

1.
2.

14.
8.

25.
17.
18.
18.
25.
21.
12.

7.
14.
10.
18.
b.

11.
6.
5.

17.

zdola
zdola
zdola
shora
shora
zdola
zdola
shora
shora
shora
shora
zdola
shora
shora
shora
zdola
shora
shora
zdola
shorA
shora
udola
gdola
shora
zdola
shora
a 21.
zdola
shora
shora
shora
zdola
zdola
zdola
zdola
shora
zdola
shora
shora
shora
zdola
zdola
adola
shora
shora
shora
shora
zdola
adola
shora
sdola
shora
shora
zdola
shora
shora
shora

dodej: příští, co subst., v. „příchod,“
po catulus polož čárku.
místo misertae čti mtseraemístodellua| čtibelluae
po vis polož čárku.,
místo susrum Čti suorum
místo vydávání čti vydánímístoeliděce| čtieliděre
místo custudias čti custodiasmístosnlubit© čtiintulit
místo effeminitus čti effeminalus
místo liguescére čti liguescčre
místo stgnificare čti significart
vynechej čárka po laetitiá
místo concilium čti consiltum
po řízný přidej aculus;
místo culpě čti culpů
místo cleniter čti leniter
místo čabescčre čti tabescčre
po excurstonem vynechej čárku.
místo deturbae čti deturbare
místo imbecetillus čti imbecillusmístohabeliore© čtihebetiore
místo 8 čti 8.
misto koh čti koho
místo simultatus čti simulatus
shora místo by jsi čti bys
místo exercčre čti exercěre
vynechej čárku po certam
místo salut čti saluli
místo gutescére čti gutescčre
vynechej slova: v otázkách též gualts, gui.
místo aelatalis čti aetalis
misto bene čti bono
místo aujetur čti augelur
misto sensum čti sensuummístočemu| Čtičem:místotbido| čtilibido
místo funester čti funeste
místo difficěre čti afficěre
místo se čti co
místo snstučre čti inslručre
místo elaboratius čti elaboratusmístoprosiděre© čtiposstděre
místo eum čti eam
místo flustum čti fluvium
vynechej slovo adv.
místo capěre čti rapěre
místo salutus čti solulus
místo sugěrere čti sugčre
místo prominěret čti prominěre
místo guaestam čti guaestum
místo algd čti alga
místo calculus čti calculós
vynechej slovo svém
místo tncolumen čti tnoolumemmístolegem;— Čtilegem
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