
K A R E L  OHNESORG

LUDUS LATINUS
Učebnice la tin y  pro  začátečn íky

VYDALA JEDNOTA ČESKÝCH FILOLOGŮ V PRAZE 

NÁKLADEM JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIKŮ A FYSIKŮ V PRAZE



Všechna p rá va  vyhrazena.



DÍL I

ÚVOD.

Latina je jazyk starých Římanů. V době narození Kristova byla 
jazykem světovým, jímž se mluvilo v celém tehdy známém kulturním 
světě, který byl sjednocen pod vládou Říma.

Pro studium latiny máme několik důvodů:
1. Důvody praktické:
a) Množství slov v dnešních jazycích je původu latinského, ať 

jsou to slova, jichž se používá v hovoru (absence, administrace, auto
rita, iniciálka, literatura; civilní, agrární, elegantní; klasifikovat, kon
statovat, kolorovat; gratis, atd., atd.), či názvy odborné, zkratky 
a značky z latiny odvozené (A. D. =  Anno Domini, MUDr, JUDr, ad 
libitum, h. c. =  honoris causa, vicepresident, bibliotheca pauperum, 
curriculum vitae, etc., a j.). Pro některé druhy odborného studia je 
znalost latiny zcela nezbytná.

b) „Kdo zná latinu, zná již vlastně jazyky románské“ bylo heslo 
českého profesora Karla Rochera-Skály, který na této myšlence za
ložil své i v cizině známé „učebnice románských jazyků na základě 
latiny“.

2. Protože latina je jazyk přísně logický a vyžaduje při překlá
dání správné a přesné myšlení, cvičíme se studiem latiny podobné 
jako řešením matematických úloh. Výcvikem v přesném myšlení jsme 
pak vedeni i k přesnému vyjadřování a k tříbení vlastního slohu. 
Neboť jen ten se správně vyjadřuje, kdo správně myslí.

3. Hlavním důvodem pro studium latiny je nám však dnes to, 
že můžeme čísti a rozbírati díla starých autorů, která byla vzorem 
a podkladem pro celou literaturu evropskou, a současně poznávati 
i antickou kulturu v nejširším slova smyslu, poněvadž četba nás se
znamuje se vzornou antickou kulturou a civilisaci, která tolik působila 
na pozdější vývoj evropského lidstva. Vždyť i naše abeceda je vlastně 
latinská! Organisace státní, právnictví, život rodinný, bydlení, oblé
kání, hygiena, vše to má své vzory v dokonale organisovaném státě
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římském, který už tenkrát musil řešit různé otázky zemědělské, hospo
dářské a sociální, které jsou stále živé i dnes.

Tato učebnice byla zpracována tak, aby žák pronikl k základům 
latinského jazyka co nejsnáze, nezatěžován různými podrobnostmi 
a výjimkami. Byla sestavena tak, aby na devíti stech slovech, nej
častěji se vyskytujících, bylo možno procvičiti základní mluvnická pra
vidla. Tato slova musí žák bezpodmínečně dokonale znát právé tak 
jako mluvnici, která na nich byla procvičena, aby pak mohl dále 
rozšířit své znalosti takovým způsobem, aby mu stačily na četbu latin
ských autorů. Omezená látka zde podaná je minimem, bez jehož doko
nalého ovládnutí není možno v studiu pokračovat. Ale toto minimum 
dá se při dobré vůli a trochu píle dobře zvládnout. Poněvadž pak 
podle latinského přísloví, kdo začal, již půl práce má za sebou, stačí 
nám již jen začíti.

K D R U H É M U  V Y D Á N Í.

Když byla v škol. roce 1941/2 náhle zavedena na gymnasiích latina 
od první třídy, byla sepsána příručka Ludus Latinus, aby žáci měli 
alespoň pro domácí potřebu neaprobovanou učebnici, když jiná 
zatím pro školní potřebu schválena nebyla. Teprve vytištěný Ludus 
Latinus byl předložen ministerstvu k aprobaci. Mezitím však byla 
kniha rozebrána i zájemci z kruhů mimoškolních. A tak byl pořízen 
přítisk jako ‚‚Latinská cvičebnice pro I. třídu gymnasií“, v němž kromě 
předepsaného přepisu zeměpisných jmen byly provedeny dvě naří
zené změny: V cvičení 21. česká věta 4. ‚‚Staří Germáni pole neobdč- 
láváli“ musila dostat znění ‚‚Staří Germáni pole již obdělávali“ a na 
konci článku IX. musila být vypuštěna věta „ut litteris Sclawonicis 
missas celebrarent“. Kniha pak vyšla jako učebnice schválená výno
sem ministerstva školství ze dne 2. listopadu 1943, č. 98496/43-11/2 Ha. 
Jako pokračování k ní byía vydána ‚‚Latinská cvičebnice pro I I  .třídu 
qumnasií“, schválená výnosem MŠO ze dne 13. srpna 1945, čís. 
A 49312/45-III/1.

Obě tyto knihy byly nyní spojeny a vycházejí jako L u d u s  
L a t in u s  v d ruhém , ro zš ířen ém  v y d án í, jež je určeno všem, 
kdo se chtějí seznámiti se základy latinského jazyka. Kéž je jim 
v tom kniha dobrým rádcem a spolehlivým průvodcem!

V Praze 28. října 1947. K. O.



Výslovnost; rozdělení slov.

Naše abeceda je vlastně latinská.'Vyslovují se proto v dnešní 
výslovnosti latiny všechny znaky kromě malých výjimek jako v ěeštině. 
Hlavní rozdíl je ten, že c před a, o, u a před souhláskami se čte jako k 
(vocö — vokó, cúrö — kúro, créscö.— kréskó), jenom před e a i jako c 
(Cicero). Znaky t, d, n před i čteme tvrdě, tedy: vocátis — votótys, 
dicö — dýko, domini — dominý. Na ostatní menší rozdíly bude upo
zorněno později.

D élka samohlásky se v latinských textech neoznačuje. V učeb
nicích bývá označována ležatou čárkou nad znakem pro samohlásku 
(á — é). Je-li potřeba označit pro správnou výslovnost samohlásku 
krátkou, užíváme obloučku (á, ě).

Pravidla o p řízvuku , v podstatě velmi jednoduchá, poznáme 
později. Prozatím bude označována přízvučná slabika ležatým tiskem, 
kursivou (laudámus).

Latinská slova se dělí jako v češtině. Rozlišujeme slova:

a) ohebná, která se mění příponami připínanými ke kmeni, a to 
příponami pádovými (skloňování: podstatná jména, přídavná jména, 
zájmena a číslovky) nebo příponami osobními (časování: slovesa);

b) neohebná, která nepřibírají přípony (příslovce, předložky, 
spojky a citoslovce).

Nejdříve se seznámíme se slovesem, kterým se vždycky musí 
začínat při překladu latinské věty. Slovesa se dělí podle praesent- 
ního kmene (kmen oznamovacího způsobu času přítomného) ve 
čtyři třídy, z nichž každá má jistou samohlásku jako svůj třídní znak.
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1.
Časování první.

Kmenovou samohláskou první třídy slovesné je á; 

vocáre — volati.
In d icá íiv u s  p raesen tis  ácčívi*) (oznamovací způsob času 

přítomného rodu činného):
volám 
voláš

VOCO [uokó]

vocás [uokás] 

vocat [v o k a t]  volá 
im pera tivus: vocá! [ w k á ]  volej! 
in fin itiv u s : vocáre [vocáre] volati

časujte slovesa labör&re, numerare, cantare! Naučte se tomuto časování! 
Čtěte a potom překládejte:

vocámus [votómus] voláme 
vocá tis [vofaítys] voláte 
vocant [“yokant] volají 
vocáte! [votótel volejte!

1. Focás. — 2. Vocátis. — 3. Vocámus. — 4. Laöörás. — 5. Labo
rate! — 6. Laboramus. — 7. Cantant. — 8. Poríátis. — 9. Numerate! 
— 10. Lerndat.

časujte všechna slovesa, která jste poznali! Provedte ve větách obměnu; 
kde je číslo jednotné (singularis) dejte číslo množné (plurális) a opačně!

Překládejte, pak napište přeložené věty! Délku slabik při psaní neozna
čujte!

1. Zpíváme. — 2. Počítají. — 3. Pracujte! — 4. Neseme. — 5. Mi
lujete. — 6. Milujte! — 7. Počítáš. — 8. Pracují. — 9. Rozkazuje. — 
10. Chváliti.

2.

Conjugátio prima.**) — Časování první.

In d ic a tiv u s  p raesen tis  passivi.***)

T rpný  rod se netvoří jako v češtině pomocí slovesa býti (volám 
— jsem volán), nýbrž jest jednoduchý, nesložený slovesný tvar tvo
řený koncovkou, v níž (kromě 2. os. množ. čísla) je vždy r.

vocor [wkor] jsem volán vocámur [voZámur] jsme voláni 
vocáris [vo/iáris] jsi volán vocámini [vo/,óminý] jste voláni
vocátur [volátur] jest volán (a, o) vocantur [voionturj jsou voláni (y, a)

*) Vysl.: indyká’ývus prézentys áktýví.
**> Vysl.: Uonjuj/ú. i ó príma.

***) Oznamovací způsob času přítomného rodu t r p n é h o .
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Časujte: laudor; nön vocor (záporka nön se nespojuje se slovesem jako 
v češtině); si ftene lato;ö amor; nön loitdor, si canto! Čtěte (pomalu! latina má 
mnoho slabik dlouhých!) a překládejte:

1. Vocábitur. — 2. Nön laudáris. — 3. Poríátur. — 4. Porícmtur.
— 5. Numerámur. — 6. Amor. — 7. Vocáminí. — 8. Orwawtur.
— 9. Saepe vocáris. ■— 10. Si la&örö, láudor.

časujte poslední větu! Provedte obměny jako v cvič. 1! Překládejte, pak 
napište překlad:

1. Nejsem volán. — 2. Jest nesen. — 3. Jsou počítáni. — 4. Ne
jsme milováni. — 5. Často jste voláni. — 6. Jestliže dobře zpívám, 
jsem chválen. — 7. Jsou pozdravováni. — 8. Jste chváleni, dobře 
pracujete. — 9. Proč jest často volán? — 10. Jestliže špatně pracuji, 
nejsem chválen.

Časujte větu 6 a 10! — Provedte obměny čísla a přeložte!

3.

Skloňování podstatných jmen (deklinace substantiv).

Latina má jen 6 pádů: 1. nominativ, 2. genitiv, 3. dativ, 4. akusa
tiv, 5. vokativ a 6. ablativ (v němž je zastoupen český lokál a instru- 
mentál). Protože vokativ kromě substantiv II. dekl., zakonč. -tis, je 
roven nominativu, prakticky můžeme mluvit jen o pěti pádech:

Deklinace I. (Vzor: fěm ina ) 

a) Singulár. — Číslo jednotné.
nominativ: quis? quid? 

[kvis, kvid]
kdo? co? fě mina žena

genitiv: cuius, cuius rei? 
[kujjus, kuj jus reji]

koho, čeho, čí? /é minae*) ženy

dativ: cui? cui rei? 
[kuj, kuj reji]

komu? čemu? /ěminae*) ženě

akusativ: quem? quid? koho? co? /eminam ženu
ablativ: dě quö? dě quá rě? 

á quö? quá rě?
o kom? o čem? 
kým? čím?

fé mina o ženě 
ženou

*) Vysl.: /é.niné; srv. saepe, Caesar.



S

Naučte se pádovým otázkám a skloňováni vzoru fěmina! — Při překladu 
latinské věty nejdříve musíme najít sloveso, pak podmět a ostatní ěásti věty. 
Na př. ve větě ö: Puella magistrae rosam*) portat; sloveso: portat; quis? quid? 
portat? —. puella; quem? quid? portat puella? — rosam; cui puella rosam 
portat? — magistrae. Rozebírejte podobně ostatní věty a překládejte je!

1. Fěmina cantat. — 2. Vocamus /eminam. — 3. Puella örnátur.
— 4. Puella örnátur rosa. — 5. Puella magistrae rosam portat. — 
6. Magistra á puella**) salúíátur. — 7. Puella cum magístra cantat. —
8. Umbram silvae amamus. — 9. Si male laboramus, á magístra nön 
laudamur. — 10. Numera, puella!

Proveďte obměny!

1. Dívka nepočítá špatně. — 2. Země je zdobena lesem. — 3. Uči
telka je dívkou (od dívky)**) pozdravována. — 4. Jestliže dívka dobře 
počítá, je učitelkou (od učitelky) chválena. — 5. Pracuj, dívko!
— 6. Dívka miluje učitelku. — 7. Učitelka je dívkou (od dívky) 
milována. — 8. Kdo dobře počítá? — 9. Co přinášíte učitelce? — 
10. Jestliže dívka přináší učitelce růži, je chválena.

4.

Declinatio prima. (Skloňování první.)

b) Plurál. — Číslo množné.
quis? quid? 
cuius? cuius rei? 
cui? cui rei? 
quem? quid? 
dě (á) quö? quá re?

/eminae ženy 
feminarum žen 
/eminis ženám
/eminas ženy 
/eminis o ženách, ženami

Skloňujte v plurálu: rosa, schola; magistra et 'pudla! Ctěte, rozebírejte 
a překládejte:

1. Puellae in sčholá nnmerant. — 2. Si puellae 6ene cantant, 
á magistra laudántur. — 3. Modestia puellarum á magistra laudátur. 
—.4. Feminae rosas et molas amant. — 5. Cui magistra /ábulás narrat? 
Puellis. —■ 6. Ubi puellae educantur? In familia et in schola. —

*) rot i: vysl. roza; s mezi samohláskami čteme z.
**) Osoba, jež je původcem děje, v latině se vyjadřuje (je-li sloveso passivní) 

ablativemspředložkou ö (ab). — Sloveso se klade obyčejně na konec věty.
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7. Terra, silvis örndtur. — 8. Pueilae § schola properant. — 9. Saepe 
/ábulae de silvis narrantur. — 10. Cur magístra pueilás laudáti 
Quod 6ene laóörant.

Dejte věty z eviö. 3 do pl. a věty z cvič. 4 do sg. (pokud je to možno).

Překládejte, pak napište překlad:

1. Dívky se zdobí (jsou zdobeny)*) růžemi a fialkami.— 2. Jestliže 
dívky dobře pracují, jsou učitelkou chváleny. — 3. Čí (koho) skrom
nost je chválena? — 4. Učitelky rozkazují dívkám. — 5. Komu nesou 
dívky růže? — 6. Kým jsou učitelky pozdravovány? — 7. Dívky 
milují stín lesa. — 8. Dívka přináší z lesa fialky. — 9. Co přinášejí 
dívky učitelce? — 10. Dívky vypravují často v rodině o škole.

Pokuste se sami sestavit věty ze známých významů!

5.

Coniugótiö secunda. (Časování druhé.)

Jako je znakem sloves první třídy á, u třídy druhé je znakem ě: 
delére — ničiti. Jinak se koncovky sloves II. třídy od sloves I. třídy 
neliší.

déleo ničím 
dělěs ničíš 
dělet ničí

dělěnnis ničíme 
delétis ničíte
déleat ničí

děle! nič!
dělěte! ničte! 
dělére ničiti

déleor jsem ničen 
dělěris jsi ničen 
dělětur jest ničen (a, o)

dělěmur jsme ničeni 
dělěmini jste ničeni 
dělentur jsou ničeni (y, a)

časujte: sedeö; videö; sedeo et cantö; láudor, nön moneor; s% mále labörö, 
moneor; si vocor, taceö; a pod.

1. Quid ha&étis? — 2. In silvis violas vidémus. — 3. Magístra 
in schola pueilás bene exercet. — 4. Sedete et tacéte! —,5. Quid in 
terra vidés? — 6. Silvae saepe delentur. — 7. Si male laöörás, á ma
gistra moneris. — 8. Cúr monemini á magistra, pueilae? — 9. Pueilae 
á magistris docentur et exercentur. — 10. Si pueila male cantat, 
á magistra monetur.

Proveďte obměny!

*) zdobíš se (jsi zdoben): ornaris; cvičím se (jsem cvičen): exerceor.
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1. V lese již kvetou fialky. — 2. Dívky sedí ve škole a jsou učitel
kou (od učitelky) cvičeny. — 3. Jestliže dívky mlčí, bývají (jsou) 
učitelkou chváleny. — 4. Co vidíte v lese ? —■ 5. Skromnost dívek se uči
telce líbí. — 6. Jste napomínáni, protože špatně počítáte. —■ 7. Kde 
máte růže ? — 8. Dívky jsou dojímány povídkou učitelčinou (učitelky) .*) 
— 9. Proč sedíš na zemi? — 10. Jestliže dívky ve škole dobře pra
cují, nejsou doma (v rodinč) napomínány.

6.

Declinatio secanda. (Skloňování druhé.)

a) Vzor: dom inus  (pán)

1. quis? quid?
2. cuius? cuius rei?
3. cui? cui rei?
4. quem? quid?
6. (de, á) quö? quá rě?

singularis

dominus
domini
domino
dominum
(de, §) dominö

Pozn.: pane! domine!

plurális
domini
dominorum
dóminis
dominos
(dé, á) dominis

Skloňujte: discípulus; amícus (pozor na výslovnost c v různých pádech!); 
silva et equus (vysl.: ekvus; q je vždy spojeno s u a vyslovuje se lev)!

1. Discípulus in schola latörat. — 2. Cur nön taces, discipule? —■
3. Amici amicos saepe laudant. — 4. Discipulus in scholam properat.
— 5. Modestia discipuiörum laudátur. -— 6. Equus dominum portat.
— 7. Nuntius**) amico epistulam portat. — 8. Amici amicis nön 
imperant. — 9. Equus domini bene exercetur. — 10. Cur saepe 
fabulae dé equis narrantur ?

Provedte obměny v čísle!

1. Pán ukazuje příteli koně. — 2. Přátelé přátele podporují. —
3. Žáci jsou ve škole vychováváni a cvičeni. — 4. V rovině vidíme 
řeku. — 5. Učitelka vždycky žáky nechválí. — 6. Co nese žák do 
školy? — 7. Kůň miluje pána a je pánem milován. — 8. Pane, kde máš 
koně? — 9. Komu je přinášen poslem dopis? — 10. Lékař je pánem 
pozdravován.

*) Latina nemá českého přidav, jm. přivlastňovacího typu „bratrův“ 
n. „matčin“ ; proto je nahrazuje přivlastňovacím genitivem podst. jména.

**) Vysi.: núucijua.
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7.

b) Vzor: puer (hoch)

sg. Pl
1. quis? quid? puer púeri
2. cuius? cuius rei? pueri puerorum
3. cui? cui rei? púero pueris
4. quein? quid? puerum pueros
6. (dě, á) quö? qua rě? púero pueris

Skloňování totéž jako u vzoru dominus, jen nominativ singu
láru je jiný. (Avšak vokativ u tohoto vzoru je roven nominativu!)

Skloňujte: vir et puer; magistra et mtgister!

1. Púeri saepe dě equis nárrant. — 2. Puer nön semper lúdös 
amat. —■ 3. Magister docet pueros, magistra pueilás. — 4. Si púeri 
in scholá male laborant, á magistro motientur. — 5. Dominus in agrö 
la&örat. — 6. In agris rosae nön florent. — 7. Tace, puer, si magister 
narrat. — 8. Ubi habes librum? — 9. Vir virum iuvat. — 10. Dominus 
virum § silva in agrum vocat.

1. Proč učitel chválí žáka? — 2. Žáci odpovídají, když se učitél 
táže. — 3. Muži pospíchají na pole (sg.? pl.?) pánů. — 4. Čím se muži 
posilují (jsou posilováni), když pracují v lese? —■ 5. Dělníci-pracují 
v dílnách, učitelé ve školách. — 6. Píle dělníků je často chválena. — 
7. Co vidíš na poli? — Muže a koně (sg.? pl.?). — 8. Kam pospíchá 
muž na koni? — 9. Koně nejsou vždycky dobře muži (od mužů) 
cvičeni. — 10. Ženy připravují dělníkům oběd.

8.
c) Vzor: verbum  (slovo)

sg.

1. verbum
2. verbi
3. verbö
4. verbum 
6. verbö

pl,
1. verba
2. verbórum
3. verbis
4. verba 
6. verbis
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Verbum je vzor pro neutra (substantiva rodu středního). Liší se 
od vzoru dominus (pro maskulina, subst. rodu mužského) jen v nom. 
sg., dále v nom. a v akus. pl,, kde má jako všechna neutra všech 
sklonění v latině -a (srov. české jablka, města, kuřata).

V šechna n e u tra  m ají vždycky  a k u s a tiv  roven nom i
na tiv u .

Skloňujte: dominus, magister, verbum; silva et prátam!

1. Verbum magistri*) pueros docet et educat. — 2. Bellis saepe 
oppida delentur. — 3. Periculum virös nön terret. — 4. Cur feminae 
bella nön amant? — 5. In pratis saepe herbas vidémus. — 6. Quá 
rě pueri educantur? — Exemplis**) et consiliis. — 7. Viri in prátö 
laóörant. — 8. Exemplo viri saepe puer monetur. — 9. Viri ex agris 
in oppidum properant. — 10. Exemplis virorum pueri educantur.

1. Co ničí často města? Požáry. — 2. Čím nejsou muži děšeni? 
Nebezpečím. — 3. Často vidíme příklady mužů a jsme příklady 
dojímáni. — 4. Ženy se často zdobí zlatem a stříbrem. — 5. Co vidíme 
na nebi? Měsíc a hvězdy. — 6. Co vidíš na louce? Pánovy koně.
— 7. Pán má koně v městě. — 8. Učitelé připravují žákům odměny.
— 9. Válkou jsou pole ničena. — 10. Spočítejte (počítejte) příklady!

9.
Adjektiva (přídavná jména) I. a II. deklinace, 

a) bonus, bona, bonum  (dobrý, dobrá, dobré)
Toto přidav, jméno se skloňuje podle vzorů, které jsme dosud po

znali; tedy bo,nus jako dominus, bona jako fěmina, bonum jako verbum.

Skloňujte: amicus cSjrus, fěmina laboriosa, verbum bonum.

1. Dóminus bonös equos habet. — 2. In campö fluvium latum 
vidémus. — 3. Amici fidi semper amicos in periculo iuvant. —
4. Discipuli laboriosi á magistro laudantur. — 5. Exemplis virorum 
modestorum saepe ad magna facta movémur. — 6. Periculum parvum 
saepe in magnum múídtur. — 7. Bonus discipulus bene laúörat, malus 
male. — 8. PueZIís laboriosis multae fabulae á magistra narrantur. — 
9. Multi nuntii in oppidum ad dominum properant. — 10. Magna 
praemia domino portantur.

*) Verbum magistii: slovo učitele, učitelovo; v. magistrae slovo učitelčino.
**) V\sl. egzemplis et kónzilijis.
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1. Učitel vypravuje o slavných činech starých Římanů. — 2. Dívka 
přináší učitelce do školy mnoho růží (mnohé růže). —■ 3. Vypravuji 
o tvém učitéli. — 4. Má kniha se příteli nelíbí. — 5. Pán chválí 
své koně. — 6. Pracovité žáky učitelé mají rádi (milují). — 7. Na 
tvé louce vidíme mnoho květin (mnohé kvétiny). — 8. Dělník vypra
vuje o velkém požáru. —■ 9. Zlato a stříbro jsou drahocenné kovy. 
— 10. Mnohá města jsou slavná.

10.
b) miser, misera, m iserum  (ubohý)
c) pulcher, pulchra, pulchrum  (krásný)

Číslovky řadové 1.—12.

1.: primus, 2.: secundus, 3.: tertius, 4.: quartus, 5.: quintus, 
6.: sextus, 7.: septimus, 8.: octávus, 9.: nonus, 10.: decimus; 11. un
decimus, 12. duodecimus.

Některá adjektiva I. a II. deklinace jsou zakončena -er, -(e)ra, 
-(e)rum a skloňují se jako puer n. faber, fěmina, verbum. Která vy
pouštějí -e- ve femininu a v neutru, vypouštějí je i v ostatních tva
rech všech pádů (na př. pulchro, pulchras, pulchris).

č íslo v k y  řadové  se skloňují jako adjektiva vzoru bonus,a,um.
Skloňujte): primus discipulus, secunda fěmina, tertium exemplum.

1. Multi equi sunt miseri. — 2. PueZlae pigrae á magistris (učitel
kami, učiteli?) nön laudantur. — 3. Hábeo multos pulchros libros. —
4. Viri lioerí periculis nön terrentur. — 5. Nuntius amico nostro 
epistulam portat. — 6. Consilia vestra semper laudantur. — 7. Amícus 
meus primus est in schola. — 8. Iam tertium magístrum haáémus. —■ 
9. Carolum Quartum multi laudant. — 10. Quota höra est? — 
Septima.

1. Líní žáci jsou ubozí; nejsou chváleni učiteli, často nejsou mi
lováni žáky.— 2. Malým dětem bývají (jsou) vypravovány krásné po
hádky. — 3. Můj přítel má černé oči. — 4. Pracovitým žákům uči
telé připravují krásné odměny. —- 5. Kde jsou vaše pole? — 6. Va
ším nebezpečím jsem dojímán. — 7. Naše kniha je krásná. — 8. Vaše 
růže se mnohým líbí. — 9. Kdo je devátý? Tvůj přítel. — 10. Je 
jedenáct hodin (jedenáctá hodina).
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11.
Adverbia (příslovce) tvořená od adjektiv I. a II. deklinace.

Adverbia se tvoří od adjektivního kmene příponou -ě. Tento 
kmen dostaneme, utvoříme-li si gen. sg. neutra a odtrhneme konc. -i: 
modestus —• modest-i — modest-é (ale bonus: bene; máius: malé).

Utvořte adverbia od adjektiv: laboriosus, látus, fidus, clárus, miser, pulcher!

Číslovky řadové 13.—20.

13.: tertius decimus, 14.: quartus decimus, 15.: quintus decimus, 
16.: sextus decimus, 17.: septimus decimus; 20.: vicesimus;

18.: duodevicésimus, 19.: undevicesimus.

1. Discipuli boni magístro modeste respondent. — 2. PueZlae in 
silva pulchre cantant. — 3. Amícus laete epistulam laetam portat. 
— 4. Rěctě magister pueris cönsilia dat. — 5. Pueri laböriösi publice 
laudantur. —■ 6. Moneris, quod stulte respondes. — 7. Dominus noster 
numquam fabris superbe imperat. — 8. Bellö terra longe lá/éque 
deletur. — 9. Stellae in caelo cláré lucent. — 10. Iam undevicesimum 
incendium in oppido haöémus.

1. Jste chváleni, protože radostně a správně pracujete. —
2. Dělníci v městě horlivě pracují. — 3. Hněvivě odpovídati*) není 
hezké (krásné). — 4. Protože dívka výborně zpívá, je veřejně chvá
lena. — 5. Jestliže žák špatně pracuje, není učitelkou chválen. — 
6. Líní žáci jsou učitelem přísně napomínáni. — 7. Nikdy příteli 
tvrdě neodpovídám. (Jen jeden zápor!) — 8. Učitel se táže jazykem 
českým, žáci odpovídají latinsky. — 9. Vypravuješ již osmnáctou po
hádku. — 10. Přítel není vesel, jestliže je třináctý.

12.
Coniugátiö tertia.

Znakem třetí třídy slovesné je v infinitivu ě, ve většině tvarů 
ind. praes, -i-, ale v 3. os. pl. je -U-:

petö, petis, petit, petimus, petitis, petunt; 
petor, peteris, petitur, petimur, peíimini, peíuntur; 

pete! petite! petere
Časujte: si lego, nö i corrigor; numero et corrigo; lego et video; moneo corri- 

göqne'

*) Je-li ve větě podmětem infinitiv, pokládá se za rod střední.
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1. Quid á magístro petitis? — 2. Dominus equum regit. — 3. Si 
puer male numerat, á magístro corrigitur. —- 4. Saepe epistulas 
amicis mittimus. — 5. Legimus in páginá quarta decima. — 6. Quö 
curritis, pueilae? — Currimus in silvam. — 7. Corrigimini, quod 
male respondetis. — 8. Equi currunt et carrum trahunt. — 9. Discipuli 
in schola legunt, scribunt, cantant, numerant (legunt et scribunt et 
cantant et numerant; legunt, scribunt, cantant numeraníque). —
10. Verba movent, exempla trahunt.

1. Trhejte růže, dívky, již kvetou! — 2. Krásnými slovy jsme 
často klamáni. — 3. Co říkají dělníci? Vypravují o svých rodinách. 
— 4. Učitel svým žákům vždycky věří. — 5. Kým jsou žáci ve škole 
opravováni? Učitelem. — 6. Čemu nikdy nevěříme? (Jen jeden 
zápor!) — 7. Čteme často knihy slavných mužů. — 8. Žáci se ve škole 
učí číst, psát (a) počítat. — 9. Žijeme (ve) dvacátém století.*) — 
10. Jestliže přítel dobře běží, není přemáhán a jest první.

13.

Coniugátió quárta.

Znakem čtvrté třídy slovesné je -I- (v některých tvarech í), 
v 3. os. plur. je -iu-.

audio, audis, audit, audímus, audítis, audiunt 
audior, audiris, audítur, audímur, audímini, audiuntur

audi! audíte! audíre

Časujte: értídiö érudiorque; vénio et videö; si voeö, audior!

1. Si vocas et' audimus, respondemus. — 2. Puer punitur, quod 
male scribit. — 3. Quid audítis, si in silvam venitis? — 4. Magístri 
in scholis pueros puelZösque docent, educant, öradiunt. — 5. Si iústě 
punitis, multos corrigitis. — 6. Cum magister narrat, discipuli sedent, 
tacent, audiunt. — 7. Magistri pueris studiosis praemia dant, malös 
puniunt. — 8. Oppida muris iam nön nmninntur. — 9. Multi 
multa sciunt. — 10. Si in oppidum nostrum venitis, multa nova 
vidétis.

*) Bez předložky (abi. časový).
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1. Proč přicházíte do našeho města? — 2. Co o našem městě 
víte? — 3. Slýcháme (slyšíme) často vyprávěti o vašich lesích.
— 4. Naše lesy jsou dobře střeženy. — 5. Mrtví jsou buď spalováni 
nebo pohřbíváni. — 6. Čím se často končí (jsou končeny) pohádky?
— 7. Jestliže děti ničí lesy, jsou přísně trestány. — 8. Nic o tvém příteli 
neslyším. (Kolik záporu?) — 9. Přítel často přichází a přináší dopis 
od své rodiny, — 10. Mlčte a poslouchejte!

14.
Číslovky řadové 30.—100.

30.: tricésimus, 40.: quadragésimus. 50.: quinquagésimus,
60.: sexagésimus, 70.: septuagésimus, 80.: octogesimus,
90.: nönágésimus, 100.: centésimus.

Otázky přímé.
Otázky přímé dělíme na jednoduché a složené. Jednoduché se dělí 

na slovné n. věcné (kdo? co? kdy? kde? proč? atd.) a zjišťovací (zdali, 
zda, -li; bez částice). V zjišťovacích otázkách se v latině kladou různé 
částice podle toho, jakou odpověď očekáváme: nönne napovídá kladně, 
num napovídá záporně, -ne (příklonka připojovaná na konec slova, 
jako české -li) ne napovídá:

Nönne amicus laetus est? — Ita. (Est.)
Num cantas? — Nön cantö.
Haúésne pensum? — a) Hábeo. — b) Nön hábeo.
1. Legimus in páginá tricesima quinta. — 2. Corrigite erratum 

in páginá octö^ésimá septimá! — 3. In quotá páginá erratum corri
gitur? — 4. Ubi etiam erratum vidétis? — 5. Num pueri erratum 
vident? Nön vident. — 6. Videnine discipuli errata? Nönrmilí errata 
vident, amicus meus erratum nön videt. — 7. Num discipuli nostri 
saepe moneatur? Saepe nön immewtur. — 8. Num in caelö semper 
lunam vidémus? Nön ita. — 9. Nönne in scholá multa discimus? Ita 
(est). — 10. Haúésne multos libros?

1. Kdo tahá vozy? — 2. Koho učitelé vždycky chválí? — 3. Proč 
bývají (jsou) žáci napomínáni? — 4. Jest naše město krásné? —
5. Slýchají děti rády pohádky? — 6. Jest žák učitelem opravován, 
když špatně čte? — 7. Opravuje učitel často naše úkoly? —
8. Odjovídáš vždycky dobře, když jsi učitelem tázán? — 9. Jsou 
muži nebezpečím lekáni? — 10. Vidíš chybu na stránce dvacáté třetí?
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15.

a) Sloveso esse.

b) Doplnění číslovek řadových.

a) Sloveso esse (býti) má časování samostatné (jako ve všech 
evropských jazycích):

sum, es, est, sumus, estis, sunt 

es! este! esse

b) Poslední dvě číslovky zakončující desítku se tvoří počínajíc' 18 a 19 
podle jiného myšlenkového postupu než v češtině, vyjadřují se odečtením od 
následující desítky. Jako je duo-dě-vicěsimus a un-dě-vicésimus, je i duo-dě- 
tricěsimus, un -dě-quadr&gěsimus atd. První dvě číslovky na počátku desítky 
se tvoří obyčejně nikoliv pomocí primus a secundus, nýbrž pomocí Hnus (jeden, 
číslovka základní) a alter (zájmeno, vlastně jiný, druhý); tedy:

vuius et vicésimus (vicésimus primus), vicésimus alter, vii-ěsimus tertius, ... 
duodequadragesimus, unděquadrágésimus, quadragésimus, únivs et quadragé
simus atd.

Pozn.: Doplněk k podmětu se v latině vždy shoduje s podmětem i v pádě; 
tedy: Dobří jsou přáteli dobrých. —  Boni sunt amíci bonorum.

1. Nönne in scholá sumus ? — 2. Si studiosi estis, non monemini. 
— 3. Si bonus es, á bonis laudaris et amaris. — 4. Bonus liber est 
bonus amicus. — 5. Clara facta virorum sunt exempla pueris. — 
G. Boni sunt amíci bonorum, mali maiorum, — 7. Duodequinqua
gesimo (quinquagesimo?) annö*) saeculi nunc vivimus. — 8. Cur es 
in schola undequadragesimus? Paramne laboras? — 9. Cui amíci 
estis? — 10. Libri sunt saepe práemium discipuiörum studiosorum.

1. Marně hledám knihu. Kde je? — 2. Proč nejste veselí, 
když vítězíte? — 3. Učitel jest snaživým žákům vždy dobrým příte
lem. — 4. Jestliže jste líní, jste učitelem napomínáni a trestáni. —
5. Buďte vděčni učitelům! — 6. Nejsi-li skromný, nejsi chválen. —
7. Kde je chyba? Na stránce padesáté deváté. — 8. Jsem ve škole 
dvacátý druhý. — 9. Kupuji do knihovny již osmdesátou devátou 
knihu. — 10. Zlatá je střední cesta.

*) Abl. časový, bez předl. —  Srovn. cv. 12, lat. v. 9!
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O pakování 1.

0 přízvuku.

Přízvuk je v latině:
a) u slov dvojslabičných na začátku slova: rosa, carpö, verbum;
b) u slov troj slabičných a delších nemůže býti dále než na třetí 

slabice od konce: fěmina, dominus/ modestia, discipulus. Je-li však 
v nicli druhá slabika od konce dlouhá, je přízvuk na této slabice, 
ať je dlouhá přirozeně, t. j. má dlouhou samohlásku (amicus, laudá
mus, feminarum, laböriösus) nebo ať je dlouhá posicí (polohou), t. j. 
má sice samohlásku krátkou, ale za ní jsou dvě nebo několik sou
hlásek (magíster, pue(la).

Pozn.: Přiklonily -que, -ne strhují přízvuk na předcházející slabiku 
(petimwsque, hafeěsne).

Zopakujte si všechna dosud probraná slovíčka! Vyskloňujte a vyčasujte 
všechny dosud probrané vkory!

1. Quis meum librum habet? — 2. Amicus amicö gratus est. —-
3. Terra nostra pulchris silvis örnátur. — 4. Ciir nön respondetis, si 
interrogamini? — 5. Discipuli in scholis linguam Latinam discunt.
— 6. Laudámini, quod periculo nön terremini. — 7. Magistrae magis
trique in scholis liberos educant et erudiunt. — 8. Faber ex oppido 
venit et multa,amicis narrat. — 9. Iamne violae florent? — 10. Quid 
in páginá duoděseptuágěsimá legimus?

1. Nejste-li skromní, nejste učiteli chváleni. — 2. Když učitelka 
vypravuje o naší zemi, dívky sedí, mlčí a poslouchají. — 3. Některé 
vaše hry se učitelům nelíbí. —- 4. Kam spěchají dělníci? Na pole.
— 5. Na vašem poli vídáme často mnoho koní. — 6. Tvého přítele 
učitel nikdy nechválí. — 7. O vašem příteli nic nevíme. — 8. Čím 
jsou často města ničena? Požáry. — 9. Kniha je vždy n^hn dobrým 
přítelem. — 10. Dobří chválí dobré (věci) (pl. néutra!), špatní špatné.

16.

Declinatio tertia.

a) S u b s ta n tiv a  na -or, -5.

Největší počet substantiv a adjektiv se skloňuje podle vzorů 
deklinace III. U substantiv III. deklinace si vždycky musíme za-
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pamatovat rod již při učeni novým významům, poněvadž podle 
koncovky jej poznáme jen někdy; tak na př. substantiva zakončená 
ha or, -ö jsou většinou maskulina; vzory:

1. v ic to r
2. vicíóris
3. victórl
4. ricíórem
6. vicřóre

vicíórěs
victórum
vicíóribus
vicíórěs
vicíóribus

1. homö
2. hominis
3. homini
4. hominem
6. homine

homines
hominum
hominibus
homines
hominibus

Skloňujte: victor clárus; homö bonus; dominus victorque!

1. De claris victoribus saepe in libris Latinis legimus. — 2. Scripto
res Röinání multa dě vitá antiquorum populörum narrant. — 3. Ho
mines saepe in oppidum veniunt et multa ibi emunt. — 4. Cuius 
labor semper laudátur? Boni fabri. — 5. Varii sunt colöres florum. 
— 6. Nonne boni fabri ab hominibus laudantur? — 7. Dux á militi
bus salútátur. — 8. Saepe legimus aut audimus in scholá dě régibus 
Römánis. — 9. Milites oppidum nostrum bene custodiunt. — 10. Labor 
arátöris durus est, sed sine labore arátöris pánem nön habemus.

1. Jest tvůj bratr ve škole? — 2. Velké jsou starosti našich 
rodičů, otců a matek. — 3. Proč nežije tvůj bratr v našem městě?
— 4. V naší zemi lvi nežijí. — 5. Když slunce svítí, lidé jsou veselí.
— 6. Velká jest sláva spisovatelů řeckých a římských. — 7. Učitel 
rozkazuje žákům, vojevůdce vojákům. — 8. Dívky trhají na louce 
květy. — 9. Na nebi vidíme slunce, měsíc a hvězdy. — 10. Pocty 
často mění povahu (mravy).

17.

b) S u b s ta n tiv a  na -dó, -gö, -iö.

Podstatná jména na -ó jsou obyčejně masculina, ale substantiva 
zakončená na -dö, -gö, -iö jsou vesměs feminina. (Výjimka: ördö, 
ordinis, m.)

1. Fortitudo militum Römánörum nöta est. — 2. Semper in ani
mo imáginem matris videö. — 3. Magistra nárrat saepe discipulis dě 
magnitudine et pulchritudine patriae nostrae. — 4. Quid scitis dě 
primá origine populi Römáni? — 5. Clárae örátiönes Ciceronis sunt
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exemplum etiam nostris oratoribus. — 6. Multae nationes in Euröpá 
vivunt. — 7. Apud varias nationes sunt variae religiones et varii 
mörés. — 8. Libenter legimus dé pulchris regiönibus patriae nostrae.
— 9. Tuae condiciones non sunt iústae. — 10. Corrige malum órdinem 
litterarum in libello tuo!

1. Řeč je pravým obrazem ducha. — 2. Velikost vesmíru neznáme.
— 3. Dobře se vzděláváme, jestliže často čteme slavné a známé řeči 
starých spisovatelů. — 4. Velkou krásou květů jsme často dojímáni.
— 5. Máš knihu, kde se vypravuje o slavném původu našeho města?
— 6. Co víte o známé statečnosti starých Římanů? — 7. Čestný 
muž vždy hájí své náboženství. — 8. Krásné krajiny jsou často 
válkou ničeny. — 9. Řeči tvé (orátio? lingioa? sermo?) nevěříme. —■ 
10. V Čechách je velké množství krásných lesů.

18.
c) S u b s tan tiv a  na -s, -x.

Substantiva zakončená na -s nebo -x (což je vlastně spojení 
c-s, g-s) jsou většinou feminina (pokud neoznačují osoby mužské: 
miles, dux, rěx).

1. Magna est laus militum antiquórum Romanorum. — 2. Agri 
saepe tempestate vastantur. — 3. Virtúte virorum civitas crescit. —
4. Vivite cum virtúte, nam virtús hominem firmat! — 5. Iudices 
iústí sunt boni legum custodes. — 6. Post longum bellum pax civitáti 
grata est. ■— 7. Iustitia est prima lex civitátis. — 8. Voces virorum 
variae sunt. — 9. Mílites caram libertátem patriae cum summá 
fortitudine defendunt. — 10. Věritás semper vincit.

1. Duch zaslouženou ('pravou) chválou roste. — 2. Děti jsou často 
i malou bouří (po)lekány. — 3. Zachovávejte vždycky zákony, ne
boť zákony je zachovávána obec. — 4. V noci slunce nevidíme. —
5. V létě noci nejsou dlouhé. — 6. Mnozí lidé zimu nemají rádi (ne
milují). — 7. Pravda je dobrou vůdkyní života a učitelkou po
vinností. — 8. Ctnost jest pravým světlem života. —■ 9. Člověk se 
dává často klamati (je klamán) chytrou lstí. — 10. Je noc a na nebi 
svítí (sg.) měsíc a hvězdy.
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19.

d) S u b s ta n tiv a  rovnoslab ičná; gen. pl. -ium.

Některá substantiva mají (na rozdíl od ostatních v III. deklinaci) 
v gen. pl. koncovku -ium. Jsou to t. zv. rovnoslabičná, t. j. ta, která 
mají v nom. a v gen. sg. týž počet slabik (což u jiných subst. nebývá: 
lěx — lěgis, mílěs — militis, ale: návis — návis, avis — avis).

Výjimky: Koncovku -um mají v gen. pl. substantiva: 
patrěs — patrum, frátrěs — frátrum, mátrěs — mátrum, senes — 
senum (rovněž: paréntes — parentum).

Konc. -ium mají v gen. pl. také substantiva, jež mají kmen za
končen skupinou souhlásek: urbs — urb-is — urbium, ars — art-is — 
artium.

Rovnoslabičná substantiva jsou většinou feminina.

1. Terra multis arcibus ab hostibus defenditur. — 2. Multae aves 
alte volant. — 3. Nonnullae urbes Graecörum sunt clarae factis 
civium. — 4. Malum est, si cives cum civibus bellum gerunt. —
5. Clades hostium est saepe causa novi belli. — 6. Mensis duodecima 
pars anni est. — 7. Mílites nostri hostes vincunt, clades hostium iam 
certa est. — 8. Natúra est magistra et dux artium. — 9. Hostis 
magnum numerum navium parat. — 10. Aestate et autumno pueri 
libenter poma carpunt.

1. Král vede válku v zemi nepřátelské (nepřátel) a vítězí. —
2. Velká je láska rodičů k dětem. — 3. V řádné (dobré) obci je velká 
vážnost starců. — 4. Hlasy ptáků jsou různé. — 5. Vojáci jsou slavní 
mnohými porážkami nepřátel. — 6. Na podzim a v létě je délka nocí 
různá. — 7. Smrt je jistá, hodina smrti nejistá. — 8. Loďstvo ne
přátelské je malé, nepřátelé jsou našimi přemáháni. — 9. Máte mnoho 
ovcí? — 10. Čestní hoši vždy mluví pravdu.

20.

e) N eutra.

Neutra III. deklinace se skloňují jako ostatní substantiva, ale 
(jako všechna neutra) mají vždy akusativ roven nominativu; v nom. 
a akus. pl. mají -a; některá subst., jako zejména mare a animal mají 
v abl. sg. -i, v nom. a v akus. pl. -ia, v gen. pl. -ium; vzory:
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1. nöm en nomina 1. tempus  tempora
2. nominis nominum
3. nomini nominibus
4. nömen nomina

2. temporis temporum
3. tempori temporibus
4. tempus tempora

6. nomine nominibus 6. tempore temporibus

1. Multa nomina civium Graecorum et Römánörum etiam nunc 
clara sunt. — 2. Ópera artium antiquarum pretiosa sunt. — 3. Rivi 
in flumina, flumina in maria influunt. — 4. In variis regionibus varia 
animália vivunt. — 5. E parvis seminibus saepe arbores altae crescunt. 
— 6. Iure discipuli puniuntur, si male discunt. — 7. In schola, pueri 
multa carmina legunt et discunt. — 8. Miles magnum vulnus habet 
in pectore. — 9. In capite humáno multa sunt ossa. — 10. 0  tempora, 
ö mörés!

1. Vaše těla se otužují (jsou posilována) prací. — 2. V hlubokém 
moři žije mnoho druhů různých živočichů. — 3. Mnoho řek spěchá 
do moře. — 4. Přítel posílá dopis o své cestě. — 5. Praha je 
hlavní město Čech. — 6. Jaro za starých časů bylo věčné. — 7. 
Člověk převyšuje živočichy řečí a rozumem. — 8. Bouří jsou často 
lodi na širém (hlubokém) moři ničeny. — 9. O zvířatech se vypravuje 
mnoho povídek (jsou vypravovány mnohé povídky). — 10. Jest pří
sloví: Zdravá mysl v zdravém těle.

21.

Indicativus imperfecti.

Imperfektum vyjadřuje v latině minulý čas děje trvacího nebo 
opětovacího. V impf. podržují slovesa I. a II. konj. svůj znak (vo
cabam, delébam), ale slovesa III. a IV. konj. přibírají znak konj. II. 
(petebam, audiébam).

v o c á r e :

vocabam, vocábás, vocábat, vocáöámus, vocáöátis, vocabant 
vocabar, vocáöáris, vocáöátur, vocá&ámur, vocáfráminí, vocáöawtur 

delére:
delébam, délébás, délébat, délébámus, délébátis délébant

vocá-bam volal jsem (volával jsem); 
vocá-bar byl jsem volán (voláván);
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pete re:
petebam, petebas, petebat, petebamus, petebatis, petebant 

au d i re :
audiébam, audiébas, audiébat, audiěbámus, audiébátis, audiébant

esse:
eram, eras, erat, erámus, erátis, erant

Časujte: legébam numerá&amque: laborabam et monebar; si nihil sciebam, 
tacebam; laetus eram et sum! Dejte do imperfekta v ity  (pokud to lze) z cvič. 1 
až 5, 12, 13!

1. Cönsulés Römáni quotannis creábantur. — 2. Antiquis tempo
ribus Römáni multis populis imperábant. — 3. Amicitiam semper 
servábam; itaque ab amicis amábar. — 4. Bellum gerébátur; civés 
á duce ad arma vocábantur et contrá hostés mittebantur. — 5. Moné- 
bámini, quod nön párébátis neque légés servábátis. — 6. Nönne 
aestáte in agris studiösé labörábátis? — 7. Apud Römánös corpora 
mortuorum aut cremabantur aut sepeliébantur. — 8. Mílités Römáni 
noti erant fortitudine et audáciá. — 9. Miseri erátis, quod saepe 
errábátis. — 10. Antiquis temporibus apud Römánös primus ménsis 
anni erat Mártius, secundus Aprilis, tertius Maius; September erat 
septimus, October octávus, November nönus, December decimus.

1. V létě jsme často bývali v lese. — 2. Císař Augustus spával 
sedm (šeptem) hodin. — 3. Římané vedli mnoho válek; a tak chrám 
Iánův býval zřídka uzavírán. — 4. Staří Germáni pole neobdělávali. —■
5. Občané římští vždy ctili právo a zákony. — 6. Byla tmavá noc; 
měsíc ani hvězdy nesvítily. — 7. Co jsi dělal v městě? — 8. Rodiče 
měli radost (byli veselí), protože se děti dobře učily. — 9. Nepřátelům 
jsme nikdy nevěřili. — 10. Můj přítel byl ve velkém nebezpečí.

Opakování II.

1. Magna est laus virorum iustorum. — 2. Imago matris liberis 
semper cara est. — 3. Magna flumina ex parvis rivis crescunt.— 
4. Iam antiquis Romanis multa maria nota erant. — 5. Amate, 
pueri puellaeque, sermonem patrium! — 6. Civitates nostrae bonis 
legibus reguntur. — 7. In nonnullis regionibus hiems est longa. —
8. Vulnera militum in pectore sunt honesta. — 9. Lux solis grata est 
hominibus, animalibus, herbis. — 10. Nomina feminarum in lingua 
Latina generis feminini sunt.
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1. Římští konsulové byli často ve válkách vítězi. — 2. Části 
roku jsou: jaro, léto, podzim a zima. — 3. Původ velkých měst byl 
často malý. — 4. I semena velkých stromů jsou malá. — 5. Velká 
je krása našich řek, luk, polí a lesů. — 6. Zachováváte vždy ve škole 
správný pořádek? — 7. Byla cesta vašich přátel dlouhá? — 8. Byl 
jsi chválen, protože jsi vždycky qioslouchal slov rodičů. — 9. Učitel 
vypravoval žákům o krásných příkladech velké statečnosti. — 
10. Dobří vojáci vždycky svého velitele poslechnou ('poslouchají), ne
bezpečím nejsou lekáni; buď vítězí nebo jsou přemáháni.

22.

Adjektiva III. deklinace.

a) Jednovýchodná .

Adjektiva III. deklinace se skloňují jako substantiva téže dekli
nace, ale v abl. sg. mají v gen. pl. -ium; neutra mají v nom. 
a v akus. pl. -ia.

Výjimky: pauper, dives a vetus mají v abl. sg. -e, v gen. pl. -um, 
neutra v nom. a v ak. pl. -a; -memor má v gen. pl. -um.

Adj. jednovýchodná mají v nom. sg. všech tří rodů totéž za
končení: (vir) fěllx, (fěmina) fěllx, (verbum) fěllx.

Skloňujte: horná fěllx; puer audáx, vetus proverbium!

1. Si bene laborabatis et studiose discebatis, parentes vestri 
felíces erant. — 2. Graeci multas et pulchras fábulás de régibus 
infelicibus narrabant. — 3. Simplicia sunt verba veritátis. — 4. Saepe 
legimus de claris factis audácium militum Römánörum. — 5. In 
nostra bibliotheca pauperum est magna multitúdo novörum librorum. 
— 6. Aetate aurea genus humánum sine legibus felix atque beátum 
erat. — 7. In mari ingenti magna multitúdo animálium vivit. —
8. Saepe in homine paupere bonus est animus, in dívite malus. —
9. Apud Graecos magna erat auctöritás virorum sapientium. —
10. Est vetus proverbium: Pár cum pári iungitur.

1. Výkladem (řečí) moudrých mužů jsou hoši dobře vychová
váni. — 2. Někdy bývá život chudých šťastný a blažený, život boha
tých ubohý. — 3. Čtli jsme ve škole o mravech starých Římanů.
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— 4. Římští vojáci byli vždy pamětlivi staré slávy válečné (války).
— o. Bad’te vždycky pamětlivi přátel! — 6. Někdy bývají trestáni 
nevinní místo vinných. — 7. Proč živíš v srdci starou ránu? —
S. Učitel často vypravuje o ušlechtilých dílech starých umělců.
9. Jsme zdrávi, protože máme rádi prosté pokrmy.— 10 Stejná práva, 
stejné povinnosti.

23.

Participium praesentis.

Participium praesentis se tvoří od kmene praesentního s týmiž 
znaky, které jsou v ind. imperf.:

vocans, dělěns, petěns, audiěns

a skloňuje se (ve většině případů) jako adjektiva III. deklinace. 
(Ale v abl. sg. má koncovku -e.)

Skloňujte: discipulus laböcáns, viola florens, puella diseéns, verbum 
puniens!

Partícipia jsou v latině velmi častá, v češtině je někdy rozvá- 
diváme větou, zpravidla vedlejší (který, ač, tím ze, ten kdo a pod.).

1. Monstrate viam errantil — 2. Puellae bene laborantes á ma
gistra laudantur atque amantur. — 3. Pueris verum dicentibus ho
mines semper credebant et credunt. — 4. Puellae capita ornabant 
violis florentibus. — 5. Bene monenti semper parete! — 6. Puer 
sedens in arbore pöma carpebat. — 7. Disputabamus ambulantes. 
— 8. Discite, púeri; anni properant möre fluentis aquae! — 9. Quid 
quaerentes in urbem nostram venitis? — 10. Nihil agentes male 
ágere discitis.

1. Naše zahrada je plna kvetoucích růží. — 2. Ženy pomáhaly 
mužům (podporovaly muže) pracujícím na poli. — 3. Hoch běže do 
školy volal: „Milý příteli, máš úkol?“ — 4. Pozdravujíce přátele 
říkáme: „Buďte zdrávi, přátelé!“ — 5. Co přináší posel přicházející 
z města? — 6. Hoši, učíce se básním, dobře se vzdělávají. — 7. Ne
přátelé na ústupu (ustupujíce) pustošili pole a ničili města. — 8. Muži, 
kteří mají rádi (milující) vlast, byli vždy pamětlivi zákonů. — 
9. Mlčíte, ačkoliv mnoho víte (mnoho vedouce). — 10. Tim, že dobře 
posloucháte (dobře poslouchajíce), učíte se dobře rozkazovati.
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24.

Adjektiva III. deklinace.

b) Dvojvýchodná.

Některá z adjektiv III. deklinace jsou dvojvýchodná; mají pro 
neutrum jinou koncovku než pro oba ostatní rody, na př. facilis, 
facilis, facile (skloň. mase. a fem. jako nd,vis, neutrum jako maře; 
ale v abl. sg. je vždy konc. -i).

Skloňujte: labor facilis; cúra facilis; pěnsum facile!

1. Viri fortes in pugna vulnera nön sentiunt. — 2. Miles grave 
vulnus habebat in pectore. — 3. Multa opera veterum artificum 
immortalia sunt. —■ 4. Omnes urbes, omnia oppida, omnes vici 
patriae nQStrae pulchri sunt. — 5. Vita brevis est, ars longa. —
6. Nön sunt semper liberi parentibus similes. — 7. Autumno dulcia 
pöma in hortö nostro carpebamus. — 8. Etiam gravia onera levia 
sunt, si grata sunt. — 9. Qualis est animus et quale corpus? Num 
corpus est immortale, num animus mortalis? — 10. Qualis labor, 
tale praemium.

1. Jest tvůj úkol nesnadný? — 2. Jsou dnes všichni žáci ve 
škole? — 3. Byli jsme smutni, protože učitel nepřicházel. — 4. Latinští 
spisovatelé často popisují jedinečnou udatnost římských vojáků. —
5. Stručná a prostá je řeč člověka pravdu mluvícího. — 6. Za zlatého 
věku všechna pole byla společná, nebyla oddělována mezníky. —
7. Narodil jsem se (jsem narozen) v měsíci (abl. časový, bez 'před
ložky) dubnu. — 8. Pravým přátelům je všechno společné, radosti 
i bolesti. — 9. Novou povídku vypravuješ, všem ostatním nepo
dobnou. — 10. Krásné (věci) jsou vždy příjemné.

25.

Adjektiva III. deklinace.

c) Trojvýchodná.

Adverbia od adjektiv III. deklinace.

Některá adjektiva III. deklinace jsou trojvýchodná, mají pro 
maskulinum, femininum a neutrum tři různé koncovky, na př.:
celeber, celebris, celebre.

Skloňujte celeber ve spojení se substantivy různých rodů!
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Adverb ia  od adjektiv III. deklinace tvoří se od kmene kon
covkou -iter (-ter): fělix, felic-is — fělic-iter; †ort-is — fořt-iter; ale 
od příd. jmen zakončených v nom. sg. na -ěns, -áns koncovkou -er: 
sápiens — sapiénter, elegans — eleganter;

avšak facilis: facile; difficilis: non facile; audax: audacter.
Jak se tvoří adverbia cd adjektiv I. a II. deklinace?

1. Multa oppida Siciliae quondam celebria erant. — 2. In regio
nibus nostris hiemes non sunt acres. — 3. Milites mente alacri ad 
arma currunt et fortiter pugnam committunt. — 4. Patres graviter 
laborantes pánem liberis parant. — 5. Quá de causa fratri tam bre
viter respondes?. — 6. Púeri facile corriguntur, senes nön facile 
sententiam mutant. — 7. Scriptores Römáni pulchre et eleganter 
mörés veteris populi Römáni describunt. — 8. Vere aves suáviter 
cantant, hieme tacent. — 9. Vir honestus patriam semper diligenter 
custodit et audácter defendit. — 10. In silvá ambulans forte amicum 
videö.

1. Podporujte vždy přátele rychlou pomocí! — 2. Po dlouhé 
cestě šťastně přicházíme do vašeho města. — 3. Jestliže lehce chybu
ješ, jsi napomínán; těžké chyby jsou přísně trestány. — 4. Lehce 
jste břemeno nesli, protože jste (je) rádi nesli. — 5. Vojáci prudce 
bojovali, nepřátelé rychle ustupovali. — 6. Moudře žíti znamená (jest) 
skromně žíti. — 7. Uboze a nešťastně žijí všichni, kdo nic nedělají 
(všichni nic nedělající). — 8. Slunce pro všechny (všem) stejně svítí. 
— 9. Kdo z žáků (genit, bez předl.) se narodil v měsíci říjnu? —
10. Snadno dáváme rady nemocným, jestliže jsme zdrávi.

26.
Declinatio (V.

K IV. deklinaci patří několik substantiv s kmenovou hláskou -u-. 
Skloňují se podle vzoru currus (maskulina; ale manus je femininum!) 
a podle vzoru cornú (neutra).

1. c u r r u s  currus
2. currús curruum
3. currui curribus
4. currum currus
6. curru curribus

1. c o r n ú  cornua
2. cornus eornuum
3. cornú córnibus
4. cornú cornua
6. cornú cornibus

Skloňujte: currus bonus; manus humana; gelú acre!
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1. Caesaris milites exercitum hostium semper impetti acri fuga
bant. — 2. Num mě vincis cursui — 3. Boni magistratus diligenter 
lěgěs custodiunt. — 4. Terra multos fructus hominibus dat. — 5. Multae 
nationes senatui Romano honorem tribuebant. — 6. Varii sunt casus 
hominum. — 7. Quot passiis sunt ex urbe in oppidum vestrum 1 —
8. Manibus laborare diirum est. — 9. Genu est pars corporis humani.
— 10. Magnö gelu saepe fructus in hortis deléntur.

1. Římané volili úředníky každoročně. — 2. Krátký je běh života 
lidského. — 3. Vojevůdce dával vojákům znamení rohem. — 4. Lehké 
vozy jedou (běží) rychle. — 5. V přístavě jsme viděli mnoho lodí.
— 6. Četl jsem knihu o běhu měsíce a hvězd. — 7. Různé jsou tvary 
rohů zvířat. — 8. U Římanů bývala (byla) jízda na křídlech. —
9. Nepřátelé připravují marně již pátý útok. — 10. Ruka ruku myje.

27.

Declinatio V.

K páté deklinaci patří několik substantiv s kmenovou hláskou 
-ě-; vzory:

1. rěs rěs 1. diěs diěs
2. rěi rěrum 2. diěi diérum
3. rěi rěbus 3. diěi diěbus
4. rěm rěs 4. diěm diěs
6. re rěbus G. diě diěbus

publica; diěs clárus; diěs noxqu.o t

1. Spě fallaci hómines saepe falluntur. —■ 2. Concordia rěs parvae 
crescunt. — 3. Parvae res sunt saepe causa rěrum magnarum. — 
4. Varii sunt cásús rerum humanarum. —■ 5. Longitudo dierum et 
noctium omnibus temporibus anni pár nön est. — 6. Höra est vice
sima quarta pars diéi. — 7. Prima acies exércitus hostium facile 
á nostris vincitur. —■ 8. Hieme ripae fluminum glacie iunguntur. — 
9. Quá re hominis spiritus firmatur? — 10. Quáré carmina nostri 
amíci nön laudas?

1. Ve všech věcech, dobrých i zlých, zachovejte klidnou mysl! 
— 2. Velká byla vážnost zákonů a úřadů v starém státě římském. —
3. Zachovejte věrnost přátelům i v neštěstí! — 4. V štěstí bud pamětliv
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lidského osudu a podporuj nešťastné! — 5. Neznáme příčinu a původ 
mnohých věcí. — 6. Vojáci plni důvěry bojovali statečně v prvním 
šiku. — 7. Den je třicátá nebo jedenatřicátá část měsíce. — 8. V léto 
jsou dny dlouhé, noci krátké. — 9. Dobří vojáci nikdy nezklamou 
důvěru vojevůdcovu. — 10. Mnozí spisovatelé v knihách krásně a 
jasně vykládají o přírodních vědách.

2 8 .
Stupňování adjektiv a adverbií.

a) -ior, -issim us.
1. Adjektiva :  Komparativ všech adjektiv se tvoří od kmene 

příponou -ior pro mase. a fem., -ius pro neutrum; skloňuje se podle 
vzorů III. deklinace; v abl. sg. má vždycky -e, v gen. pl. -um, 
v nom. a v akus. pl. neuter -a. Superlativ se nejčastěji tvoří od kme
ne příponou -issimus, a, um.

clarus — clárior (clárius) — clárissimus, a, um  
fortis — fortior (fortius) — fortissimus, a, um

2. Adverbia: Komparativ se tvoří od kmene přidav, jmen pří
ponou -ius, superlativ příponou -issimě.

clárus: clárě — clárius — clárissimě 
fortis: fortiter — fortius — fortissime

Pozn. :  Superlativ bývá v latině velice častý, vedle významu superlativu 
mívá i význam elat ivu;  tu překládáme pomocí našeho výrazu velmi, velice. 
.s adj. nebo s adv.: c.lárissimus — vel ice slavný, severissimi — ve lmi  přisně.

1. Věře dies longiores sunt quam hieme, aestate sunt longissimi. 
— 2. Patriae iura sánctiöra sunt quam iura amicitiae. — 3. Mensis 
Februárius est brevior Iánuáriö (quam Ianuarius).*) — 4. Tua consilia 
sunt omnibus luce*) clariora. — 5. Quis vivit felicius quam homö dili
genter laböráns et fructus laboris videns? — 6. Autumno nonnullae 
aves regiones nostras relinquunt et in terras calidiores migrant. —
7. Cicerö erat clárissimus omnium örátörum Römánörum.**) — 8. Quid 
est sermone patrio dulcius? — 9. Vere homines laetissimi sunt. —
10. Antiquis temporibus pueri severissime educabantur.

1. Spisovatelé řečtí byli slavnější než římští. — 2. V přístavu je 
loď bezpečnější než na širém moři. — 3. Vaši rodiče jsou nejšťastnější,

*) Abl. srovnávací, abl. comparativus.
**) Gen. celkový, gen. partitlvus. Srv. cv. 25, Ses. v. 9!
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jestliže jste zdrávi a dobře se učíte. — 4. Sokrates byl nejmoudřejší 
ze všech Řeků. —■ 5. Nejbohatší lidé nebývají nejšťastnější nebo nej
slavnější. — 6. Kde žije člověk šťastněji než ve (své) vlasti? —
7. Mnozí obchodníci řečtí byli velmi chytří. — 8. Muži velmi učení 
odpovídají často velmi skromně. — 9. V staré Italii bylo veliké množ
ství velmi pevných hradů. — 10. Protože žák nic neuměl (nevěděl), 
odpovídal velmi stručně (krátce).

29.
Stupňování adjektiv a adverbií.

b) -rimus, -limus.
Adjektiva zakončená v nom. sg. mask. na -er tvoří superlativ 

koncovkou -rimus (u adv. -rimě):
miser — miserrimus, 3, (miserrime); dcer—acerrimus, (acerrime); 
adjektiva facilis (difficilis), similis (dissimilis) a humilis tvoří 

superlativ koncovkou -limus (u adv. -lime): 
facilis — facillimus, (facillime).
Pozn.: vetus — vetustior, (-ius) — veterrim us.

1. In libris veterum scriptorum Graecorum et Römánörum pul
cherrima exempla patriae amoris, fortitúdinis, virtútis invenimus. —
2. Avis similis est avi, ovis ovi; övum övö simillimum. — 3. Equus 
est celer, ventus celerior, lúx celerrima. — 4. Facillimi labores nön 
sunt semper gratissimi. — 5. Mores veterum Graecörum et Römánö
rum erant elegantes, barbarorum asperrimi. — 6. Praga est omnium 
urbium nostrárum celeberrima. — 7. Pauperrimi et humillimi saepe 
sunt beátiörös quám divitissimi. — 8. Liberis interrogantibus saepe 
difficillime paréntes respondent. — 9. Utilissime patriae servitis, 
púeri, si bene párere discitis. — 10. Omnes avari miserrime vivunt.

1. Oči některých ptáků jsou velmi bystré. — 2. Sestry jsou často 
bratrům velmi nepodobny. — 3. Začátky mnohých věcí bývají často 
velmi nesnadné. —■ 4. Velmi proslulá jsou díla starých řeckých umělců. 
—■ 5. Skromnost je nejkrásnější ozdobou žákovou. —■ 6. Město Rím 
bylo nejslavnější a nejkrásnější ze všech měst italských (Itálie). —
7. Za nejstarších dob měli Rím (v moci) králové. — 8. Špatnými 
příklady se hoši velmi snadno kazí. — 9. Nejužitečnější práce nebývá 
vždycky nejtěžší. — 10. Poněvadž se blížila bouře, pospíchali jsme 
všichni velmi rychle do města.
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Stupňování nepravidelné a opisné.

31

a) Jako ve všech jazycích, i v latině nejčastěji užívaná adjektiva 
a adverbia mají stupňování nepravidelné; jsou to:

adjektiva :
bonus melior (-ius) optimus 
máius péior (péius) pessimus 
magnus maior(-ius) maximus 
parvus minor (-us) minimus 
multi plures plurimi

adverbia:  
bene mélius
male peius
(magnopere) magis 
( parum) minus
multum plús

optime
pessime
maxime
minime
plurimum

b) Adjektiva I. a II. deklinace, jejichž kmen je zakončen samo
hláskou, mají stupňování t. zv. opisné, (jaké je v některých moder
ních jazycích), pomocí magis a maximě:

vari-us magis varius maximě varius
pi-ě magis piě maximě piě

1. Terra minor est quam sól, máior quam luna, — 2. Audi multa, 
optima elige! — 3..Exempla sunt meliora quam verba; exemplis et 
pessimi homines saepe corriguntur. — 4. Quamquam hostis plures 
milites habet, virtúte exercitus nostri facillime vincitur. — 5. Amici 
infideles peiores sunt quam acerrimi inimici. — 6. Homines infelices 
sunt magis pii quam felices. — 7. Sál omnibus in terra viventibus 
máxime necessárius est. — 8. Manus humánae ad permultos labores 
máxime idoneae sunt. — 9. Parentes tui laetissimi sunt, quod saepe 
máxime egregie omnium discipulorum in sqholá respondes. — 10. Non
nulli homines ad summam senectútem in optimá valetudine vivunt.

1. Afrika je větší než Evropa, ale menší než Asie. — 2. Většině 
vojáků válka je milejší než mír. — 3. Poslouchám vždycky bratra, 
protože je starší a rozumnější. — 4. Naši předkové vedli často války, 
ale raději žili v míru a obdělávali pole. — 5. Lepší jsou krásné pří
klady než nejkrásnější slova. — 6. Nic není lidem potřebnější než 
vzduch a slunce (abi. compar.!). — 7. Ve vodě žijí nejrozmanitější 
druhy živočichů. — 8. Jste všemi chváleni, protože jste velmi pilně 
a velmi pečlivě pracovali. — 9. Pravý přítel přítele neopustí ani (i) ve 
věcech nejméně jistých. — 10. často lidé nejtěžšími pracemi připra
vují šťastnější život potomkům.
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Opakování  III.
1. In rebus secundis homo plures amicos habet quam in rebus 

adversis. — 2. Magna est laus militum pro patria fortiter pugnantium. 
— 3. Romani in theatro clamabant: „Pulchre, bene, recte!“ — 4. Ca
lidis diebus aestatis umbra arborum omnibus suavis est. —■ 5. Multa 
animalia homine celeriora sunt. — 6. Cives boni semper legibus dili
gentissime parent. — 7. Antiquis temporibus in Bohemia rex erat 
e familia regis natu maximus. — 8. Viri ad multos labores magis 
idonei sunt quam senes. — 9. Nihil est magis dubium quam belli 
fortuna. — 10. Fortes fortuna (iuvat).

1. Vše lidské je smrtelné. — 2. Jste-li bohati, buďte pamětlivi 
chudých a nešťastných! — 3. Jméno římského senátu bylo u všech 
národů velmi slavné. — 4. Hodina jest část dne, den jest část měsíce 
a měsíc část roku. — 5. Běh lidských věcí je nejistý. — 6. Vojáci 
statečně a odvážně bojujíce chrání (hájí) naše města, městečka a ves
nice. —- 7. Cesta k slávě je velmi nesnadná. — 8. Nad myšlenku nic 
není rychlejší. — 9. Duše lidská je často tělu velmi nepodobna. — 
10. Počátky mnohých velmi slavných a velmi velkých měst byly 
často marně hledány.

31.

Futurum I.

a) I. a II. konjugace; esse.

Budoucí čas první (tempus futurum primum) se tvoří dvěma 
různými způsoby. U sloves I. a II. třídy příponou -bó, při čemž slo
vesa podržují svůj praes, kmenový znak:

vocáre: dělěre: esse:
vocábö vocabor dělěbó délébor erö
vocabis vocáberis delébis déléberis eris
vocabit vocábitur delébit délébitur erit
vocabimus vocábimur délébimus délébimur erimus
vocabitis vocabimini delébitis délébimini eritis
vocabunt vocábuntur délébunt delebúntur erunt

Dojte do futura věty z cvič. 1—G! — Časujte: laborabam, labóra, labörábö; 
nane páreö, brevi tempore imperabo!

1. Si bene labörábis, ab omnibus laudáberis. — 2. Ut salutabitis, 
ita salutabimini. — 3. Dě virtúte et modestia veterum Römánörmn
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ómnibus saeculis narrabitur. — 4. Homines felíces semper multos 
amícös numerabunt. — 5. Multa et pulcherrima in nostra urbe vide
bitis. — 6. Vere omnes flores in pratis, in hortis, in silvis florebunt. 
— 7. Nön timébo, si á iúdice iústö iúdicábor. — 8. SI- bene labörá- 
bitis et modesti eritis, omnibus cárí eritis. — 9. Curae vestrae leva
buntur, si amíci aderunt. — 10. Num amico in calamitate deeris % 

1. Hvězdy nikdy nespočítáme. — 2. Kdy přineseš do školy novou 
knihu? — 3. Slovy rodičů jsme vždy byli posilováni a budeme posilo
váni. — 4. Čestní muži nebudou nikdy nebezpečím od povinnosti 
odstrašeni. — 5. Čím budou všichni dobří lidé dojati ('pohnuti)? — 
6. Jak se budete ptát, tak budeme odpovídat. — 7. Sláva starého 
národa řeckého nebude věkem zničena. ■— 8. Budou-li žáci chybo
vati, budou učitelem napomínáni. — 9. Dobrými občany budeme, 
budeme-li pamětlivi zákonů. — 10. Budeme smutni, budete-li zítra 
nepřítomni.

32.

Futurum I.
b) III. a IV. konjugace.

U sloves ťř. III. se tvoří futurum znakem é (nebo ě), který na
stupuje před příponou místo jiné samohlásky; u IV. konjugace je 
tu znak iě (n. iě). Jen 1. os. sg. se končí u III. tř. na -am, u IV. 
na -iam: žádáme — petimus, budeme žádati — petěmus, 

slyšíme — audimus, budeme slyšeti — audiěmus.
petere:

petam petar
petes peteris
petet petetur
petemus petemur
petetis petemini
petent petentur

audire:
audiam audiar
audies audiéris
audiet audiétur
audiémus audiémur
audiétis audiémini
audient audientur

Časujte: regor regarque (2. os. sg. ?); videbo et audiam/ Dejte do futura věty 
z cvič. 12 a 13!

1. Amicis semper credemus et fidem servabimus. — 2. Legémus 
in páginá duodéqulnquágésimá. — 3. Discétisne libenter linguam 
Latinam? — 4. Quando amicus noster in scholam veniet? Nönne 
iam valet? — 5. Quá ré liberi optimé éducábuntur atque érudientur? 

6. Nön semper á parentibus alemini et vestiéminl, sicut nunc alimini
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et vestimini. — 7. Homines pigri et nihil agentes iure punientur. —
8. Falleris, si omnia credes. — 9. Brevi tempore plúra de amicis 
vestris audiétis. — 10. Milites nön vincentur, nam á duce forti prú- 
dentique ducuntur.

1. Je noc; budeme spáti. — 2. Básně starých básníků byly, jsou 
a budou vždy čteny. — 3. Kdy napíšeš dopis o své cestě? — 4. Slzami 
a klamnými slovy špatných lidí nebudeme obměkčeni. — 5. Čestní 
hoši budou vždycky mluvit pravdu. —■ 6. Budeme-li žíti ctnostně 
(s ctností), všemi budeme milováni. — 7. Svorností občanů bude 
nejlépe vlast hájena a střežena. — 8. Slovy hloupého člověka se 
nedám uraziti (nebudu uražen). — 9. Jestliže zanedbáváte malé 
(véd), ■ velké ztratíte. — 10. Co budete dělati zítra v městě?

33.

Numeralia cardinalia. (Číslovky základní.)

Zopakujte číslovky řadové (cvič. 10, 11, 14)!

1 únus, a, um 13 trédecim 28 duodetriginta
2 duo, duae, duo 14 quattuordecim 29 undétrigintá
3 trěs, ěs, ia 15 quindecim 30 trigintá
4 quattuor 16 sédecim
5 quinque 17 septendecim 40 quadrágintá
6 sex 50 quinquágintá
7 septem 20 viginti 60 sexágintá
8 octö 18 duodevigínti 70 septuágintá
9 novem 19 undevigínti 80 octögintá

10 decem 21 viginti únus (a, um) 90 nönágintá
11 undecim 22 viginti duo (ae, o) 100 centum
12 duodecim 23 viginti trěs (ia)

Skloňují se jen číslovky od 1 do 3, ostatní jsou nesklonné.

Qnus úna ůnum duo duae duo trěs trěs tria
uníus duörum duárum duorum trium
úní duobus duábus duóbus tribus

ůnum ůnam ůnum duös duás duo trěs trěs tria
ůnó ůná ůnó duóbus duábus duóbus tribus

V latině mají základ, číslovky platnost adjektiv: decem fratres ■— deset bratři. 
Skloňujte: unus labor, una urbs, ůnum oppidum; duo viri, duae feminae, 

duo verba; tres libri, trěs pugnae, tria bella; quattuor carmina; decem navěs!



1. Amíci sunt unus animus in duobus corporibus. — 2. E duóbus 
malis minus elige! — 3. In tribus hörís frater veniet et omnia nar
rabit. — 4. Septem erant rěgěs Römánl. — 5. Mater narrabat parvö 
filiö fabulam de rěge et tribus filiis. — 6. Soror mei amíci quinque 
annis maior est. — 7. Cottldie sex hörás in schola máneo, duas disco, 
tres ambulo aut lúdö, octö hörás dormio. — g. Ianuarius triginta unum 
diem habet, Februárius duodétrlgintá aut undétrlgintá. — 9. In 
nostrá classe sunt undóquadrágintá discipuli. — 10. In meá biblio
theca sunt centum nönágintá quinque libri; pater meus multö maiorem 
bibliothecam habet.

1. člověk má dvě oči, dvě uši, dvě ruce a dvě nohy. — 2. Raději 
(spíše) věříme jednomu oku než dvěma uším. — 3. Dvěma věcmi se 
uchovává stát: statečností a svorností. — 4. V naší třídě jsou jedny 
dveře a čtyři okna. — 5. Žil jednou jeden král; měl tři dcery a jednoho 
syna. — 6. Hlavní město naší země se dělí na 19 čtvrtí. — 7. Měsíc 
má třicet nebo jedenatřicet dní, den má 24 hodin. — 8. Mému otci 
je 41 let, matce 36, dědečkovi 68. — 9. Kolik je ti let? Jedenáct. 
— 10. Naše zahrada je vzdálena (abesse)  od školy 192 kroky.

34.

a) Pronomina personalia et prönömen reflexivum.

Zájmena osobní a zájmeno zvratné.

b) Pronomina possessiva. Zájmena přivlastňovací.

a) 1. ego 1. tú 1. — 1. nÓ3 1. vös
2. mel 2. tul 2. sul 2. nostri (nostrum) 2. vestri (vestrum)
3. mihl 3. tibi 3. šibl 3. nöbls 3. vöbls
4. mě 4. tě 4. sě 4. nös 4. vös
6. mě 6. tě 6. sě 6. nobis 6. vöbls

b) meus, tuus, suus ; noster, vester

Tvarů nostrum, vestrum se užívá jen v spojení : quis, némö, multi:
vestrum, nostrum; zájmena zvratného možno užít v latině, jen  jde-li 
o t ř e t í  osobu!

Pozn.: so mnou mecum, s tebou técum, s sebou secum; 
s námi nobíscum., s vámi vobiscum.
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1. Quando mihi respondebis? Iam diu responsum tuum 
exspectö. — 2. Si semper verum dicis, omnes homines tibi semper 
credent. — 3. Nön tibi natus es, sed patriae et tuis. — 4. Homo sa
piens semper, omnia sua secum portat. — 5. Si tú memor es mei, 
et ego semper erö tui memor. — 6. Quis nostrum numquam 
errabit? — 7. Stultus sólum dicit: ‚‚Sapientior sum tě.“ — 8. In 
vöbis, pueri, spes patriae sita est; á vöbís patria multa exspectat. 
— 9. Brevi tempore me videbitis aut dě mě audietis. — 10. Aderi- 
tisne nöbis in difficili officiö noströ?

1. Buďte pamětlivi rodičů tak, jako rodiče jsou vždycky pamětlivi 
vás. — 2. Kdo z vás nezná krásu naší země ? — 3. Praví přátelé budou 
s námi ve všech nebezpečích. — 4. Proč chválíte své knihy? Ne
jsou lepší než naše. — 5. Budete-li se dobře učiti (partie.), způsobíte 
(připravíte) radost sobě i svým rodičům. — 6. V nebezpečí nebudeme 
pamětlivi sebe, nýbrž svých. — 7. Získávejte si přátelství lidí nej
lepších! — 8. Haj se svými činy, nikoliv slovy! — 9. Lidé stěhující 
se z města nesli s sebou všechno nejpotřebnější. — 10. Dnes mně, 
zítra tobě.

35.

Pronomen interrogativum (zájm. tázací) qui? quae? quod? 

Pronomen demonstrativum (zájm. ukazovací) is, ea, id. 

Prönömen relativum (zájm. vztažné) quí, quae, quod.

1. qui? quae? quod? 1. is ea id
2. cuius ? 2. eius*)
3. cui? 3. ei
4. quem? quam? quod? 4. eum eam id
6. quó? quá? quö? 6. eö eá eö

1. qui? quae? quae? 1. ii eae ea
2. quorum? quárum ? quorum ? 2. eórum earum eórum
3. quibus ? 3. iis
4. quós? quás? quae? 4. eös eás ea
6. quibus ? 6. iis

*) Vysl.: ejjus.
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1. Ad quod flumen Praga sita est? — 2. De quibus hominibus 
saepissime audimus? — 3. Magister interrogat, discipuli ei*) respon
dent. — 4. Cúr nöndum librum habes ? — Emam eum cras. — 5. Carmina 
poetarum nostrórum pulcherrima sunt; legite ea saepe! — 6. Sunt 
multa animália, quae oculis nön vidémus. — 7. Multi erant populi, 
quibuscum**) Römáni bella gerebant. — 8. Facile ignöscimus ei, quem 
věrě amamus. — 9. Ea libenter credimus, quae nöbis placent. — 
10. Quö plures amícös homö habet, eo est felicior.

1. Jak (kterým způsobem) budete nejmilejší rodičům a učitelům? 
— Budete-li se dobře učiti a budete-li skromní. — 2. Kteří živo
čichové jsou lidem nej užitečnější? — 3. Nejčastěji bývají chváleni 
lidé, kteří nejméně chválu očekávají. — 4. Mnohé jsou básně, v nichž 
básníci vypravují o zlatém věku. — 5. Máme na zahradě mnoho 
stromů, z nichž (gen.) jeden je 18 stop (akus.)***) vysoký. — 6. Přítel je 
nemocen, již mnoho dní (akus.) nepřichází do školy. Pošlete mu 
dopis! — 7. Lidé jenom sebe pamětlivi jsou velmi ubozí; nikdo je 
nemá rád, nikdo jim nevěří. — 8. Ta obec je pevná, v níž občané 
poslouchají zákonů. — 9. Vypravuj nám všechno, co o té věci víš! — 
10. Čím je léto delší, tím je nám milejší.

36.
Pronomina demonstrativa hic, haec, höc; ille, illa illud.
1. hic haec höc 1. ille illa illud
2. huius 2. illius
3. huic 3. illi
4. hunc hanc höc 4. illum illam illud
6. höc hác höc 6. illö illá illö
1. hi hae haec .1. illi illae illa
2. hórum hárum hórum 2. illorum illárum illórum
3. his 3. illis
4. hós hás haec 4. illös illás illa
6. his 6. illis
Skloňujte: hic vir, haec laus, hoc mare; homö ille, fabula illa, proverbium illud!

1. Caesar et Cicero clarissimi scriptórés erant; libri hórum vi
rorum etiam his temporibus leguntur. — 2. Haec consilia nöbis

*) Zájm. ukazovací is nahrazuje v lat. i zájm. osobní 3. os.: videö eam —
vidím tu, vidím ji.

*** Srv. pozn. na str. 35! —  ***) Akus. míry.
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placent. —■ 3. Hoc modö facile omnes superabis. — 4. Si haec 
verba věra sunt, brevi tempore clárus eris. — 5. Hác aestáte tem- 
pestátés creberrimae erant. — 6. Olim in terrá aetás aurea erat; illo 
tempore tellus hominibus omnia sine labore dabat. — 7. Tempora 
mutantur et nös mútámur in illis. — 8. Graeci et Römáni erant 
populi clárissimi; illi artibus ceteros superábant, hi glöriá belli noti 
erant. — 9. Cúr his hominibus omnia dás, illis nihil? —■ 10. Fortuna 
est mobilis; modö huic, modö illi favet.

1. Proč o této věci nic neříkáš? — 2. Budeš-li číst tuto knihu, 
mnoho se nasměješ. — 3. Ačkoliv jsme k vám často chodili, v tomto 
lese jsme nikdy nebyli. — 4. Kteří z těchto (gen.) básníků jsou 
v dnešních (v těchto) dobách nejvíce čteni? — 5. Tato tvá povídka 
je již všem známa. — 6. Velmi známé je ono (přísloví): Zdravá mysl 
v zdravém těle. — 7. Hloupý člověk věří hned tomu (ale. n. sg.), hned 
onomu; brzy chválí to, brzy ono. — 8. Učitel naše úkoly opravuje; práci 
těchto chválí, oněch kárá. — 9. Proč sem přicházíte? Zde nic nena
jdete. — 10. V městě byl velký požár; muži běhali brzy sem, brzy tam, 
ženy plakaly, děti křičely.

37.
Pronomina indefinita. (Zájmena neurčitá.)

aliquis, aliquid; quidam, quaedam, quoddam; 
omnis, is, e; nemo; nullus, a, um ; nihil.

1. quidam quaedam quoddam 1. quidam quaedam quaedam
'2. cuiusdam 2. quorúndam quárundam quorúndam
3. cuidam 3. quibusdam
4. quendam quandam quoddam 4. quosdam quasdam quaedam
6. quodam quádam quodam 6. quibusdam

1. némö
2. n u ll iu s
3. nemini
4. neminem 
6. n ú llö

1. nullus, a, um
2. nullius
3. nulli
4. nullum, am, um
6. núllö, á, ö

1. nihil
2. nullius rei
3. nulli rei
4. nihil
6. núllá re

Aliquis a aliquid se skloňují jako quis? quid? (cv. 3!). Po někte
rých spojkách se užívá tvarů jednoduchých (s i quid, num  quis). 

Skloňujte: poeto quidam; nullum ojjicium!
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1. Fortuna alicui dat multa, alicui nihil. — 2. Homo sanus 
semper aliquid agit, semper dě aliqua rě cogitat. — 3. Semper sumus 
laeti, si quis ad nös venit. — 4. Quaeritisne aliquid? — 5. Si quid de 
hác rě scis, nárrá nöbis. — 6. Iam antiqui scribebant dé quibusdam 
animálibus in aquá viventibus, quae oculis nön vidémus. — 7. Vita 
nullius hominis curis et doloribus libera est. — 8. Avárus nullius 
memor est, nemini crédit, neminem amat, á nullo colitur. — 9. Nihil 
est ab omni parte beátum. — 10. Apud antiquos Römánös nulli rei 
maior honor tribuébátur quam aetáti.

1. Jestliže někdo neposlouchá zákonů, je právem trestán. —■
2. Schází dnes někdo z vás? — 3. Ve škole se stále něčemu novému 
(něco nového) učíme. — 4, Jestliže něco nevíme, ptáme se (svého) 
učitele. •— 5. Vypravuješ o kterýchsi lidech, kteří nikomu z nás ne
jsou známi. — 6. Čtli jsme povídku o kterémsi králi, který nemiloval 
nic než (nihil nisi) zlato. — 7. Ne každému člověku přeje osud stejně 
(stejným způsobem). — 8. Nikomu nemáme býti více vděčni než 
matce. — 9. Ten člověk se nikým nedá poučiti (není poučován), 
ničím se nedá napomenouti. — 10. Život lidem nic bez velké práce 
nedává.

O pakování IV.

1. Gloriam veteris populi Romani nulla aetas delebit. — 2. Num
quam omnes omnia sciemus. — 3. Semper dico, quae vera sunt, sed 
non narrabo omnia omnibus. — 4. Quo plura homines habent, eo 
plura petunt. —■ 5. Carus est nobis is, quocum amicitia iungimur. — 
C. Avus meus octoginta duos annos natus est; triginta tribus annis 
maior est quam pater meus. — 7. Nulla re melius docemur quam 
exemplis. — 8. Aliquis dicet: ‚‚Quid ad me?“ — 9. Cuius régio, 
eius religio. — 10. S. V. B. E. E. V. (Si vales, bene est, ego valeo.)

1. Co koupíte (svému) otci v městě ? — 2. Přijde k nám zítra s tebou 
tvůj bratr? — 3. Buďte pamětlivi toho, co vám dnes řeknu. ■— 4. Toto 
nikdo z nás nevěděl.— 5. Vždy mi bude milá vzpomínka na vás (gen.), 
vám všem budu vždy vděčný. — 6. Nejstatečnější budete, budete-li 
sebe přemáhati. — 7. Jsou tato tvá slova pravdivá? — 8. Demosthenes 
a Cicero byli dva nejslavnější řečníci staré doby; vlastí tohoto byla 
Itálie, onoho Řecko.— 9. Kdo je všemi milována ctěn? — Kdo nikdy 
nezanedbává své povinnosti. — 10. Cti otce svého a matku svou!
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38.

Conmnctivus imperfecti.

Konjunktiv imperfekta, který překládáme do češtiny obyčejné 
kondicionálem (by), tvoří se od infinitivu příponami -m, -s, -t atd. 
(viz era-m, erá-s, atd.):

vo cáre : vocárem (volal bych), vocárer (byl bych volán) 
d e lé re : deléres (ničil bys) 
p e te re : peterémus (žádali bychom) 
a u d ire : audírent (slyšeli by) 
es se: esset (byl by)

vocárem vocárés vocáret vocárémus vocárétis vocárent
vocárer vocáréris vocárétur vocárémur vocárémini vocárentur

Dejte do konj. imperf. cvič. 1, 2, 4, 12, 13!

a) volal bych vocárem; neničil by: nön deléret (záporka: nön);
b) kéž bys slyšel: Utinam audíres; kéž bys neříkal: (Utinam) né 

dicerés [při vyjádření přání záporka: (Utinam) né],

1. Hunc equum numquam emerem. — 2. Libenter piscés captá- 
rem, sed in höc flumine nůlli šunt. — 3. Utinam pater nobíscum esset! 
—■ Cúrae nostrae levárentur. — 4. Utinam né superbi essétis! — 
Omnibus cáriörés essétis. — 5. Si interrogárer, respondérem. — 6. Si 
diligenter labörárés, á núllö castigáréris. —■ 7. Si vös amicos iuvárétis, 
amíci vöbis in periculö semper adessent. —■ 8. Si nihil agerés, male 
agere discerés. — 9. Nihil scirémus, nisi á céteris hominibus disce- 
rémus. — 10. Utinam vesper iam adesset!

1. Nevěděl jsem, co bych tomu člověku odpověděl. — 2. Rádi 
bychom vás chválili, ale ničím si chvály nezasloužíte. — 3. Kéž by 
naše rodina byla vždycky šťastna, kéž bychom byli všichni stále 
zdrávi. — 4. Kdybys nepracoval ve škole, musil bys (byl bys po
vinen) pracovat na poli. — 5. Přišli byste k nám, kdybyste něco 
nového věděli ! — 6. Lépe bys jednal, kdyby ses raději bránil svými 
činy než slovy. — 7. Paměť by se zmenšovala, kdybyste ji denně 
necvičili. — 8. Tebe bych nikdy neopustil, tobě vždycky věrnost 
zachovám. — 9. Kdybyste čtli tyto básně, jistě by se vám líbily. 
— 10. Kdo by se nesmál, kdyby toto slyšel (partie.!)t



41

39.
Coniúnctlvus praesentis.

Konjunktiv praesentis nemá obdobného tvaru v češtině. Vy
jadřuje zejména přání splnitelné v přítomnosti. Do češtiny jej 
převádíme způsobem oznamovacím a spojkou ať, kéž. V záporu má 
v latině často význam záporného imperativu. (Ten se v klasic. latině 
netvoří pouhým přidáním záporky k imperativu kladnému jako 
v češtině!)

ConiQnctívus praesentis se tvoří:
a) znakem a:

delére: děleam (ať, kéž ničím) 
petere: ně petás (kéž nežádáš, nežádej!) 
audire: audiat (ať, kéž slyší)

děleam děleás déleat děleámus děleátis děleant
dělear děleáris děleátur děleámur děleámini děleantur
petam petás petat petámus petatis petant
audiam audias audiat audiámus audiátis audiant
(Jak se časuje futurum od sloves petere, audíre? — Rozdíl?)

b) znakem e u sloves I. konjugace (kde a už je v ind. praes.): 
laudáre: laudem lauděs laudet laudémus laudétis laudent

c) esse: sim sis sit simus sitis sint

1. Utinam ně oppidum nostrum incendiö děleátur! — 2. Ně 
corrumpámini malis exemplis, quae nonnumquam vidétis! — 3. Vivat, 
crěscat, floreat patria nostra! — 4. Ně huic falsö núntiö crědátis! —
5. Ně exspectětis nös! Hodié nön veniěmus. — 6. Utinam laudétis 
semper ea, quae laude digna sunt! — 7. Ně sim optimus, in numero 
malérům discipulörum numquam erö. — 8. Utinam nös boni semper 
laudent. Tum nihil cúrábimus, si mali nös castigábunt. — 9. Hi 
hominěs numquam vérum dicunt, — Utinam ně numerer inter söciös 
eórum! — 10. Römání saepe dicébant: ‚‚Quod*) bonum, félíx, faustum 
fortunátumque sit!“

1. Ať se ti líbí to, co se dobrým líbí! — 2. Odpouštějme často 
přátelům; také přátelé nám budou odpouštěti. — 3. Světlo věčné 
ať mu svítí! Ať odpočívá v pokoji! — 4. Co konáš, ať rozumně

) a to; toto.
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konáš! — 5. Ať tě špatní obviňují; dobří vždycky tě budou hájiti. —
6. Kéž jsem vámi vždycky* právem chválen, předrazí rodiče! —
7. Nevypravujte všechno všem! — 8. Nechvalte vše, co vidíte! —
9. Ať zítra nikdo neschází! Budeme číst hezkou knihu. — 10. Pra
cujme svědomitě, Bůh nás bude podporovati.

40.
Věty účelové.

Věty účelové (vyjadřující účel věty hlavní: 'proč?-— aby, aby ne) 
a věty snahové mají v latině vždycky k o n ju n k tiv , a to:

a) konj. p raesen tis , je-li v řídící (v hlavní) větě čas hlavní 
(praesens, futurum, imperativ);

b) konj. im perfecti, je-li v řídící větě čas vedlejší (některý 
z časů minulých, z nichž jsme zatím poznali ind. a konj. imperf.).

Spojky: ut aby ně aby ne něve a aby ne

Odůvodněte v následujících větách konj. praes, nebo imperf.!

1. Cúrá, ut valeás! — 2. Cúrábámus, ut valěrětis. — 3. Magistri 
semper curábunt, ut bene discátis. — 4. Parentes tui curant, ut bene 
alaris et vestiaris. — 5. Pater curabat, ut liberi bene educarentur et 
erudirentur. — 6. Omnes boni cives optant, ut civitas vivat, crescat, 
floreat. •— 7. Dux imperat, ut milites ad arma currant. — 8. Vénio, 
ut multa vobiscum agam. — 9. Frustra ei dicebamus, né in silva 
maneret. — 10. Labóra diligenter, ně castigeris něve puniaris.

1. Oči máme, abychom viděli, uši, abychom slyšeli. — 2. Bratr 
vždy usiloval (o to), aby byl ze všech žáků první. — 3. Vojevůdce 
napomíná vojáky, aby se nedali polekati (aby nebyli polekáni) prud
kým útokem nepřátelským. — 4. Jest zákon, aby hoši a dívky byli 
osm let posíláni do školy. — 5. Pečujeme a budeme pečovati, aby 
památka na nás (gen.) byla u občanů zachována. — 6. U Římanů 
byl zákon, aby těla mrtvých nebyla v městě spalována. — 7. Proste 
Boha, aby rodiče vaši byli zdrávi a aby vám byli dlouho zachováni.
— 8. Prosíme vás, abyste nám zůstali věrni a abyste nás neopouštěli.
— 9. Přeješ si, abys byl dobrými chválen a milován; byl bys všemi 
chválen a milován, kdybys byl dobrý; budeš-li špatný, nikdo tě ne
bude mít rád. — 10. Proč ses nestaral, abys ulehčil rodičům v starostech 
(starosti rodičů)'1.
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41.
Infinitivus praesentis passivi.

Latina má také infinitiv passivní. Překládáme jej do češtiny infi
nitivem býti a příčestím trpným významového slovesa: 

laudári — býti chválen.
Inf. praes, pass. se podobá infinitivu aktivnímu, ale místo -e má 

na konci -i: laudáre — laudári, delére — deléri, audire — audiri. Jen 
u III. konjug. se připíná -i přímo ke kořeni (není v něm tedy nikdy -r): 
'petere — peti, regere — regi, legere — legi, scribere —■ scribi atd.

Passivní infinitiv se vyskytuje často ve vazbě ak u sa tiv u  s in fi
n itivem , která se klade po výrazech mluvení a vnímání, jsou-li 
v činném rodě (dicö, narrö, audio, videö a pod.).

Vidím, že otec přichází (otce přicházeti).
Video — patrem venire.

Slyším, že jsou žáci chváleni.
Audio — discipulos laudári.

Máme-li převést českou větu do vazby akus. s inf., počínáme si 
tak to : Spojka že se nepřekládá, podmět věty vedlejší (i doplněk k němu 
se vztahující) se vyjádří akusativem, sloveso infinitivem (akt. nebo 
pass.). Podmět věty vedlejší musí být vždycky vyjádřen, alespoň

zájmenem: Slyším, že krásně zpíváš.
Audio tě pulchré cantáre. 1 * * 4

1. Magna laus est á bonis laudári et á nullo moneri. — 2. Stultum 
est ab omnibus falli. — 3. Magnus dolor est sine causa puniri.

4. Audiö hunc discipulum multos libros legere. — 5. Videmus 
omnia incendio dělěri. — 6. Laudarémus vös, si audirémus vös laude 
dignos esse. — 7. Omnés scimus parentés semper nostri memorés 
esse. — 8. Hominés divitissimös non esse félicissimös constat (nötum 
est). — 9. Animália quaedam hieme dormire legimus. — 10. Némö 
erédit liaec esse véra.

1. I  napomínati i dáti se napomínati je vlastní pravému přátel
ství. — 2. Býti ctěn a milován je milé. — 3. Příjemnější (sladší) je 
býti milován než býti obáván.

4. Nevěděli jsme, že tvůj bratr žije v pašem městě. — 5. Vidím, 
že pospícháš do školy. — 6. Slyším, že jsi učitelem často napomínán.
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Proč nepracuješ lépe? — 7. Je známo, že se hoši špatnými knihami 
snadno kazí. — 8. Dobře víš, že starosti tvých rodičů jsou velké. —
9. Říkáš, že ti přítel zřídka posílá dopis. Píšeš mu [ad eum) často? —
10. Je jisto, že pravým přátelům je všechno společné, radosti i bolesti.

42.
Indicativus perfecti áctivi.

Indikativ perfekta označuje děj minulý skonalý (zavolal jsem, 
zničil jsi, požádal, uslyšeli jsme). Tvoří se od km ene p erfek tn ího . 
Jeho znakem bývá nejčastěji -v-, které se přidává ke kmeni praesent- 
nímu, a osobní přípony -i, isti, -it, imus, -istis, -ěrunt. Od perfektního 
kmene se tvoří tyto tvary slovesné: ind. perf. áct., ind. plusquam
perfecti áct., ind. fut. II. áct., coniunct. perf. áct., coniunct. plqpf. 
áct. a inf. perf. áct.

vocáre: delére: petere: audire: esse:

vocávi délévi petivi audivi fui
vocávisti délévisti petivisti audivisti fuisti
vocavit délévit petivit audivit fuit
vocávimus delévimus petivimus audivimus fuimus
vocávistis délévdstis petivistis audivístis fuistis
vocávérunt délév erunt petiverunt audivérunt fuerunt

Některá slovesa nemají v perf. kmeni -v- a tvoří tento kmen
různými jinými způsoby; tak moneö — mónui, páreö— párui; vénio
— věni, videö — vidi, vincó — vici; scribö — scripsi; curro — cucurri 
a pod. U těchto sloves musíme se naučit kmeni perfektnímu již při 
osvojování nového významu, jako genitivu a rodu u substantiv.

Ode dneška u každého slovesa budeme tedy odříkávat nejen prv í osobu 
ind. praes, a infinitiv, nýbrž i perfektum: vocö, vocáre, vocavi; sum, esse, fui; 
vénio, venire, věni.

(Všechny slovesné tvary tvořené od kmene perf. se pokládají za časy vedlejší.)

1. Nónne bene libros numerávi? — 2. Quid nöbis ex urbe apporta
visti? — 3. Máter puerum ad cěnam Vocávit. — 4. Hune poětam 
numquam amávimus. — 5. Severe puniemini, quod hanc pulchram 
arborem delevistis. — 6. Cúr illi púeri magistrum nön salůtávěrunt ?
— 7. Saepe vös monuimus, ut parentibus párérétis, sed vös nön 
páruistis. — 8. Multa parávisti, plura habére studes. — 9. Quando huc 
venistis? — 10. Parentibus magistrisque nostris semper gráti fuimus.
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1. Slyšel jsi něco o mém bratru? — Je živ (žije) a zdráv. —
2. Římané ve válkách mnoha měst (akus.) dobyli a zničili (je). — 3. Ci
cero spravoval mnohé úřady. — 4. Karel IV. vládl v Cechách 
32 let. — 5. Vy, předrazí rodiče, jste mě vychovali a vzdělali. — 6. Dosti 
bohat je, kdo (si) zachoval dobrou pověst. — 7. Tři jsou doby života 
lidského: doba, která byla, která jest a která bude. — 8. Tvá slova 
mě posílila v mé bolesti. — 9. Ačkoliv jsem nikdy nebyl ve vašem 
městě, přece vím, že je velmi krásné. — 10. Caesar oznámil senátu 
své slavné vítězství těmito prostými slovy: „Přišel jsem, uviděl jsem 
a zvítězil jsem.“

43.
Indicativus plusquamperfecti áctivi.
Indicativus futuri II. (exacti) activi.

Ind. plqpf. se obyčejně klade ve větách vedlejších a označuje děj 
minulý, předcházející před jiným dějem minulým. Poněvadž v češtině 
tento tvar slovesný nemáme, překládáme jej časem minulým skonalým 
a přidáváme si někdy pro lepší pochopení (při překladu) „předtím“ : 
vocaveram — zavolal jsem předtím. Tvoření plusquamperfekta je 
snadné; ke kmeni perfektnímu přidáváme koncovky ind. imperf. slo
vesa esse (eram ):

vocáv-eram, dělěv-eram, petiv-eram, audlv-eram, fu-eram; 

vocaveram, vocaveras, vocaverat, vocaveramus, vocaveratis, vocaverant.

Také pro budoucí čas má latina vedle futura I. (vocábö, delébo, petam, 
audiam, erö) ještě futurum II. Tento tvar se také obyčejně klade ve vě
tách vedlejších a vyjadřuje děj budoucí, který se stane před jiným dějem 
budoucím (až zavolám, zavolám-K předtím) . Tvoří se od kmene perfekt
ního přidáním futura I. slovesa esse (erö; avšak v 3. os. pl. je -erint!) :

vocáv-eró, dělěv-ero, petiv-erö, audiv-erö, fu-erö

vocáverö, vocaveris, vocaverit, vocaverimus, vocaveritis, vocaverint.

1. Narravi vöbls omnia, quae in iube audiveram. — 2. Si amicis 
semper fidem servaveras, numquam tibi in calamitate defuerunt. —
3. Plures dies in urbe fui, quam putaveram. — 4. Römáni Cicero
nem patrem patriae appellaverunt, quod Romam servaverat. — 5. Cúr 
nihil ad mé scripsisti, quamquam multas epistulas ad tě miseram?
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6. Cum nös vocaveritis, veniemus. — 7. Némö bene imperabit, 
nisi qui modeste paruerit. — 8. SI quid novi sclverö, statim ad tě 
scribam. — 9. Nisi parva servaveris, magna amittes. — 10. Dönee 
eris felix, multos numerabis amlc03; tempora si fuerint nubila, sölus 
eris.

1. Rekové desátého roku dobyli Troje, kterou (předtím) devět 
let obléhali. — 2. Čtli jste všechno, co tento básník (předtím) napsal?
— 3. Protože jsem ve škole pilně pracoval, rodiče mi koupili krásnou. 
knihu. — 4. Římané přemohli mnoho národů, kteří bývali velmi mocní.
— 5. Tomuto člověku jsem nikdy nevěřil, neboť nikdy (předtím) 
pravdu neřekl.

6. Až uslyším, že jsi v městě, ihned k tobě přijdu. — 7. Časy 
budou lepší, až lidé budou lepší. — 8. Co budete dělati, přijde-li tuhá 
(drsná) zima? — 9. Až k nám přijdeš, ukáži ti nové knihy, které 
mi dědeček koupil. — 10. Jaká bude vaše práce, taková bude vaše 
odměna.

44.

Coniönctivus plusquamperfecti áctívl.

Konjunktiv plusquamperfekta vyjadřuje děj neskutečný (nebo 
přání nesplnitelné) v minulosti. Překládáme jím tedy do latiny náš 
kondicionál (způsob podmínečný) minulý: vocavissem, — byl bych 
(za)volal. Tvoří se od kmene perfektního příponami:
-issem, -issěs, -isset, -issěmus, -issětis, -issent;

vocáv-issem, dělěv-issem, petlv-issem, audív-is3em, fu-issem

vocavissem, vocavisses, vocavisset, 
vocavissemus, vocavissetis, vocavissent

1. Scripsissem ad vos, sed nihil dě vöbls sciebam. — 2. Utinam 
ně verbis tuis magistrum offendissěs! — 3. Num nobíscum ambulá- 
vissětis? — 4. Nisi aeger fuíssem, libenter in scholam věnissem. —
5. Nihil ferě scivissem, nisi<á vobis audivissem. — 6. Multis homi
nibus senectus molesta non esset, si in iůventůte eius memores fuis
sent. — 7. Nön půnlrěris, nisi hunc pessimum librum lěgissěs. —
8. SI adfuissě3, čertě periculum nostrum minus fuisset. — 9. SI nös 
monuissětis, facile errorem vitavissemus. — 10. SI tacuisses, philo
sophus mánsissěs.
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1. Nikdy bych nebyl řekl, že je to pravda (pravdivé). — 2. Kéž 
bys byl své mínění změnil! — 3. Kéž bychom byli vždy pečovali, 
abychom byli zdrávi! —■ 4. Nebyl bych zůstal bezdůvodně (bez 
příčiny) doma. — 5. Nepřítel by byl města dobyl, kdyby je vojáci 
nebyli dobře opevnili. — 6. Byl bych býval šťasten, kdybys k nám 
byl přišel, abys nám pomohl. — 7. Co bys byl řekl, kdyby se byl tebe 
otec ptal? — 8. Co by byli nepřátelé dělali, kdyby byli zvítězili? -—
9. Právem bys byl trestán, kdybys byl toho špatného člověka (Upo
slechl. — 10. Všechno by ti byli rodiče koupili, kdybys byl býval 
pilnější.

45.

C u m  historicum.
Tnfínitřvus perfecti activi.

A. Uvádí-li spojka cum (ve významu když) větu minulou vypravo
vati, říká se jí cum historicum; pojí se vždy s kon junk tivem , a to:

a) im perfek ta , je-li děj věty vedlejší současný s dějem věty 
hlavní (v češtině obyčejně sloveso trvací);

b) p lu sq u am p erfek ta , je-li děj věty vedlejší předčasný před 
dějem věty hlavní (v češtině sloveso dokonavé):

Cum hostěs appropinquarent, militěs urbem muniverunt.
(Když se nepřátelé b líž ili.)

Cum hostěs appropinquavissent, milites proelium commiserunt.
(Když se nepřátelé p ř ib líž ili.)

B. Inf. perf. act. se tvoří od kmene perf. příponou -isse: 

vocáv-isse, delěv-isse, petiv-isse, audiv-isse, fu-isse.

V češtině ten tvar není, v latině je častý ve vazbě akusativu 
s infinitivem (srv. cvič. 41!).

1. Cum magister narraret, discipuli sedebant et tacebant. —
2. Cum Hannibal ad Romam appropinquaret, omněs cives clamabant: 
‚‚Hannibal ad portas!“ — 3. Graeci cum Troiam expugnavissent, 
incendio eam deleverunt. — 4. Dux cum exercitum ex urbe eduxisset, 
proelium cum hostibus commisit. — 5. Legátis, cum ad Caesarem 
venissent et orarent, né bellum gereret, Caesar imperavit, ut arma 
traderent.



48

6. Legimus anseres Capitolium, arcem urbis Romae, clámöre 
servavisse. ■— 7. Fratrem tuum heri in magnö periculo fuisse multi 
iam mihi narraverunt. — 8. Negö amicum meum haec dixisse. —
9. Inter omnes constat hostes multas fertiles regiónis vastavisse. —
10. Audívistisne hostes aequas condiciones pácis repudiavisse?

1. Když jsem byl nemocen, nikdo ke mně nepřicházel. — 2. Když 
dlel (byl) Cicero ve vyhnanství, psal knihy o filosofii. — 3. Syn se 
zaradoval (byl vesel), když po dlouhé době uviděl rodiče. — 4. Kdj^ž 
jsem přišel do školy, všichni žáci byli již přítomni. — 5. Jakýsi Rek, 
když v boji ztratil pravou ruku, bojoval levou.

G. Vím, že jste již přišli z města. — 7. Kdo neví, že Římané 
volili úředníky každoročně? — 8. Čteme, že Římané s Hannibalem 
zápasili 17 let. — 9. Je známo, že Římané Karthaga dobyli a zničili 
(je) roku 146 př. Kr. — 10. Je všeobecně známo, že mnozí boháči žili 
špatně a že chudí byli často velmi šťastni.

46.

Coniúnctlvus períectí áctlvi.

Konjunktiv perfekta se tvoří příponami -erim, -eris atd. a vy
jadřuje přání splnitelné v minulosti (nebo děj v minulosti možný). 
V češtině snažíme se jej vystihnout spojkou at (kéž) s časem mi
nulým:

vocav-erim — kéž (ať) jsem (za)volal; 
dělév-erim, petiv-erim, audiv-erim, fu-erim;

vocaverim, vocaveris, vocaverit, vocaverimus, vocaveritis, vocaverint 

(Jak zní 3. os. pl. fut. II.?)

Někdy se v latině užívá konj. perf. místo záporného imperativu 
(srov. cvič. 39!):

ně laudáveris! — nechval! ně dixeritis! — neříkejte!

1. Diú vobiscum fui; Utinam ně vobis molestus fuerim! — 2. Ně 
fuerit poena illius hominis maior quam culpa! — 3. Fuerimus leves, 
mali numquam fuimus. — 4. Ně fueris sevěrus iúdex hominum! —
5. Ně fuerim diligentissimus, in numero pigrorum numquam fui. —
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6. Defuerit tibi equus, pedes tibi nön defuerunt. — 7. Ně sermones 
veströs audiverimus; habemus libros veströs, quös legémus. — 8. Nul
lum periculum timueris, patriae in periculo servire ně dubitaveris!
— 9. Nil (nihil) tú mě monueris! — 10. Alexander Magnus cum Thěbas 
expugnavisset, militibus imperavit: ,,Pindari poětae domum ně in- 
cendiö dělěveritis!“

1. Kéž jste si získali věrné přátele! — 2. Kéž jsi se vždycky snažil 
líbit se dobrým! — 3. Kéž jste si neuškodili nerozvážnou výmluvností!
— 4. Ať jsi byl vzdálen viny, podezření přece zůstalo. — 5. Ať mi 
scházely síly, vůle mi nescházela. — 6. Kéž nám přátelé v neštěstí 
vždycky přispěli! — 7. Ať byli Trojané muži velmi stateční, město 
přece nezachránili. — 8. Ať jsi nebyl vždy pamětliv svých rodičů 
a učitelů, nevděčný jsi nikdy nebyl. — 9. Neposlouchejte řeči špat
ných lidí! — 10. Když římský voják přišel do domu Archimedova, 
tento mu řekl: „Nekaz mé kruhy!“

O pakování V.

1. Ego sum is, qui sum, et non sum is, qui sum; si essem is, qui 
sum, non essem is, qui sum. (Herec.) — 2. Iratum breviter vites, 
inimicum diu! — 3. Immortalia ne speres, monet annus et hora. —
4. Nonnumquam melius est vinci quam vincere. — 5. Qui tacuerunt, 
raro nocuerunt. — 6. Scipio deflevit Carthaginem, quam deleverat.
— 7. Nisi consilium et rátio in senibus essent, Romani summum consi
lium senatum non appellavissent. — 8. Non essent litterae, nisi 
Graeci fuissent. — 9.' Nemini tacuisse nocuit; nocuit multa dixisse.
— 10. Ne consiliis hominis mali parueris!

1. Kdyby lakomci vládli, brzy by všichni občané byli chudi. —
2. Ať se koupí, co je nutné; ale často se kupovalo, aby se kupovalo.
— 3. Kato Římany často napomínal, aby Karthago zničili. — 4. Je 
známo, že někteří živočichové žijí jen jeden den. — 5. Alexandr 
zničil v Asii mnohá města, jichž dobyl. — 6. Je známo, že Romulus 
nazval město podle (ex) svého jména. — 7. Co řekne učitel, až tvůj 
úkol uvidí? — 8. Mnohým by ses byl líbil, kdyby ses nebyl snažil 
líbit se všem. — 9. Poslové o nepřátelích nevědí; myslí, že se blíží 
k městu. — 10. Když nepřátelé vyvedli vojsko z tábora, svedli na 
rovině bitvu.
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47.
Supinum. — Participium perfecti passivi.

Vedle kmene praesentního a perfektního mají latinská slovesa 
ještě třetí kmen, supinový. U většiny sloves je supinum zakončeno -tum 
(vocátum, delétum, petitum, audítum ), jindy -sum (m issum ). V češtině 
se supinum zachovalo jen ve výrazech jíti  sp á t, přijde s o u d it  živých 
a mrtvých. V latině se ho užívá na označení účelu po slovesech po
hybu: Vénio té laudátum (u t té laudem). Tvaru supina se musíme učit 
s novým významem jako kmeni perfektnímu. Celá řada, jíž se u slo
vesa učíme, tedy je: vocö, vocáre, vocávl, vocátum (1. os. sg. ind. praes., 
inf. praes., 1. os. sg. ind. perf. act., supinum).

Od supina se tvoří p a rtic ip iu m  perf. pass. a od něho pak 
všechny ty passivní tvary, jejichž aktivum se tvoří; od kmene perfekt
ního, a dále inf. fut. pass., participium fut. act. a od něho inf. fut. act.

Part. perf. pass. se tvoří od kmene supinového příponami -us, 
-a, -um. Překládáme je českým příčestím min. trpného tvaru jmen
ného nebo složeného nebo přechodníkem minulým trpným:

vocátus: (byv) zavolán, zavolaný.

Skloňuje se jako adj. I. a II. deklinace:

vocátus, 3. delétus, 3. petitus, 3. audítus, 3.

1. Vénio te monitum, ne postea calamitate monearis. — 2. Dux 
milites in urbem reduxit hiematum. — 3. Graeci saepe theatra fre
quentabant ludös spectatum.

4. Littera.scripta manet. — 5. Nulli haec dixi saepe interrogatus.
— 6. Una salus victis nullam sperare salútem. — 7. IniQste accusati 
ab amicis defendi debent. — 8. Homini eruditö vivere est cogitare.
— 9. Terra mutata nön mutat mores. — 10. Scriptor Romanus quidam 
scripsit: „Melior est certa pax quam victoria sperata.“

1. Přicházíme vás poprosit, abyste nám v naší nehodě pomohli.
— 2. Vyslanci přišli k Caesarovi prosit, aby město nebylo zničeno.
— 3. Nepřátelé poslali posly prosit o mír.

4. Předstírané přátelství dlouho nepotrvá. — 5. Proč jste ne
poslechli rodičů, byvše často napomenuti? — 6. Děti dobře vycho
vané se snaží působiti (připraviti) rodičům radost. — 7. Vojáci 
dobyli prvním útokem táboru velmi dobře opevněného. — 8. Požárem



51

zničené město bude v krátké době obnoveno. — 9. Poražení nepřátelé 
stále ustupovali a nedávali příležitost k boji (boje). — 10. Tvých 
slov (výroků,) vždy budu pamětliv.

48.
Indicativus perfecti passivi.

Ind. perf. pass. není tvar jednoduchý, nýbrž složený: participium 
perf. pass. a ind. praes, slovesa esse:

byl jsem zavolán (jsem povolán, zavolán) =  vocátus sum;
byl zničen =  delétus est;
byli jsme požádáni =  petiti sumus;
byli slyšeni =  auditi sunt;

vocátus (a, um) sum, es, est; vocati (ae, a) sumus, estis, sunt

1. Cicerö consul creatus est quadraginta tres annös natus. —
2. Celeri medici auxilio mater nostra servata est. — 3. Tröia á Graecis 
expugnata et deleta est saeculo a. Chr. n. duodecimo. — 4. Stulti 
aliena calamitate numquam moniti aut emendati sunt. — 5. Ab höc 
poeta plura scripta sunt quam á vöbís lecta. — 6. Num á magistro 
laudátus es, cum haec dixisses? — 7. Populus Römánus superatus 
est proeliis multis, bellö autem numquam. —■ 8. Urbs Röma á fratri
bus Römulö Remöque condita est. — 9. Nautas in tempestate cursum 
navium in portum direxisse nuntiatum est.*) — 10. Esne tú quoque 
laudator temporis áctí?

1. Karthago bylo zničeno roku 146 př. Kr. — 2. Cicero byl nazván 
otcem (nomin.) vlasti, protože zachránil Řím. — 3. Pokrmy, které byly 
okořeněny hladem, jsou nejchutnější (nejpříjemnější). — 4. Požá'r 
města bylo viděti (byl viděn) daleko široko. — 5. O válkách Reků 
a Římanů bylo již mnoho napsáno. — 6. Žák byl přísně potrestán, 
protože byl napomenut a neuposlechl (byv napomenut, neuposlechl)\. 
— 7. Od velitele nepřátelského vojska byli posláni poslové žádat 
(o) mír. — 8. Římané byli přemoženi Germány (v) krvavé bitvě r. 9 po 
Kr. — 9. Jestliže jste byli touto věcí polekáni, nejste praví muži. — 
10. Velmi krásně bylo řečeno kterýmsi filosofem, že pod sluncem není 
nic nového.

*) Neosob. vazba ve významu: nuntiaverunt.
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49.

Indicativus plusquamperfecti passivi. 

Futúrum II. (exactum) passivum.

Podobně jako se tvoří ind. perf. pass., tvoří se i ind. plqpf. pass. 
(partie, perf. pass. a impf. slovesa esse: vocátus eram) a ind. fut. II. 
pass. (part. perf. pass. a fut. I. slovesa esse: vocátus erö).

vocátus, delétus 1 .,> eram, eras, erat; ero, eris, erit; 
petitus, audítus J

vocati, dělěti 1 ...  ,} eramus, erátis, erant; 
petiti, audíti J

erimus, eritis, erunt.

1. Cives brevi tempore restituerunt urbem, quae incendio deléta 
erat. — 2. Magister émendávit, quae á discipulis male dicta erant. — 
— 3. Num iam légistis omnia, quae dé hác ré scripta erant? — 4. Mi- 
lités hostem fugávérunt dé monte, qui heri ab eö occupátus erat. —
5. Quamquam omnis spés salútis ámissa erat, tamen hostés cédere 
dubitávérunt.

6. Si bene éducátus et éruditus erö, etiam céterös bene éducábö 
et érudiam. — 7. Parva nisi serváta erunt, maiora ámittentur. —
8. Catö dicébat: Nisi Carthágo déléta erit, Röma semper erit in peri
culo. — 9. Cum ómnibus in páce vivimus. Sed fortissimé nös défen- 
démus, si offénsi erimus. — 10. Si né höc quidem periculo á tuö 
cönsiliö déterritus eris, crédémus té virum fortem esse, 1

1. Učitel vás velmi pochválil, protože vaše úkoly byly pěkně 
napsány. — 2. Udělali jsme vše (pl.), co nám bylo nakázáno 
(předepsáno). —■ 3. Mnozí spisovatelé popsali v svých knihách války, 
které byly vedeny starými Reky a Římany. — 4. Ač jsi byl rodiči 
a učiteli často napomenut, přece jsi neuposlechl. (Bylo by možno 
zkrátit vitu  vedlejší?) — 5. Slovy, která velitel pronesl, byla mysl 
(p l.\) všech vojáků posílena. (Zkraťte větu vedlejší!)

6. Pokrmy budou chutnější, budou-li okořeněny hladem. —
7. Budete pamětlivi všech věcí, které vám budou učiteli řečeny? —
8. Odpočineme si, až budeme unaveni. — 9. Jestliže ani dnes nebudeš 
přemožen, budeš (na) prvním místě. — 10. Všichni budeme šťastni, 
až tento zápas bude skončen.
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50.

Coniúnctivus plusquamperfecti passivi.

Konj. plusquamperfekta passivního je složen z part. perf. pass. 
a konj. imperf. slovesa esse:

vocátus, delétus 1 _, \ essem, esses, esset;
petitus, audítus J
vocati, deléti 1. > essemus, essétis, essent,
petiti, audíti J

1. Utinam ně tam multa oppida bellö vástáta essent! —- 2. Hostés 
castra expugnavissent, nisi á militibus optimé munita esseht. —
3. Omnés difficultátés superávissés, nisi nimiö timére déterritus essés.
— 4. Römání ad Cannas victi nön essent, si cönsulés concordés 
fuissent. — 5. Nostra classis prima fuisset, nisi duo nostrum in certa
mine superati essent.

6. Cum Persae victi essent, Graeci templa deörum pulcherrimis 
dönis örnávérunt. — 7. Syracusae á Römánís expugnatae sunt, cum 
trés annös oppugnatae essent. — 8. Cum foedus violatum esset, 
bellum inter Graecos et Tröiánös renovatum est. — 9. Cum Caesaris 
vöx audita esset, omnés statim tacuérunt. — 10. Cum nuntiatum 
esset*) Römánörum milités appropinquare, hostés fugae sé man- 
dávérunt.

1. Kéž byste se byli dali napomenout nehodou svých přátel! —
2. Kdyby byl otec přišel, byli byste bývali přísně potrestáni. —
3. Přál sis, abys byl chválen; byl bys býval pochválen, kdyby tvoje 
píle byla bývala větší. — 4. Kdybyste se byli uvarovali pýchy, nebyli 
byste bývali nazváni pyšnými. — 5. Kdyby husy nebyly zachránily 
křikem Kapitolium, bylo by bývalo Gally obsazeno.

6. Když byli Římané přemoženi v bitvě u Karien, bylo slyšeti 
(b y ly  slyšeny) v městě hlasy: „Hannibal před branami (u  bran)“. —
7. Když bylo Karthago dobyto a zničeno, byli Římané zbaveni 
největšího nebezpečí (abl.). — 8. Když byli Gallové Caesarem přemo
ženi, požádali (za) milost a mír. (ZJcratte vitu  vedlejší!) — 9. Když 
byl přítel nespravedlivě obžalován, všichni jsme mu rádi přispěli.
— 10. Když byl úkol žákem napsán, byl učitelem opraven. (N a  
kterém, m ís ti bude spojka cum ?)

*) Viz pozn. na str. 51!
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51.
Coniiinctivus perfecti passivi.
Infinitivus perfecti passivi.

P assivn í k o n ju n k tiv  p e rfek ta  se tvoří obdobně jako ind. 
perf. pass. Jako ind. perf. pass. je složen z partie, perf. pass. a ind. praes 
slovesa esse (vocatus sum ), tak v konjunktivu perf. pass. jekonjunktiv. 
praes, slovesa esse: vocátus'sim; deletus sim, petitus sim, auditus sim.

P assiv n í in fin itiv  p e rfek ta  se skládá z partie, perf. pass. 
a z inf. praes, slovesa esse; poněvadž se vyskytuje nejčastěji ve vazbě 
akus. s inf., uvádíme obyčejně participium ve formě akusativní:

Vocátum (am, um; 5$, ás, a) esse—- 
že býl (a, o; i, y, a) zavolán (a, o; i, y, a);

Vocátum esse, delétum esse, petitum esse, auditum esse.

1. Superati sint á Romanis Graeci armis, tamen artibus et 
litteris eös valde superaverunt. — 2. Ně hae litterae ad mě missae 
sint! — 3. Utinam ně haec acta sint! — 4. Quae dixi, páce tuá (s tvým  
dovolením) dicta sint! — 4. Labor viribus vestris accommodatus sit!

6. Omněs gentěs á Römánis scientia rei militaris superatas esse 
constat. — 7. Socratem öráculö Apollinis sapientissimum omnium 
Graecorum appellatum esse legimus. — 8. Carthaginem á Scipione 
dělětam esse inter omněs cönstat. — 9. Aequas condičióněs pacis ab 
hostibus repudiatas esse nuntiatum est.*) — 10. Libenter audiö tě 
á magiströ laudátum esse. (Proč zde m usí být užito vazby passivní?)

1. Dlouho bylo bojováno; kéž naši protivníci byli přemoženi! —
2. Kéž jste nebyli pozdě napomenuti svou nehodou! — 3. Ať jsi byl 
nazván pyšným (nom in.); praví přátelé tě pyšným (akus.) nikdy 
nenazvou. — 4. Ať nebyli nevděční lidé souzeni zákonem, přece hla
sem lidu byli odsouzeni. — 5. Kéž váš život byl vyplněn jen úspě
chem a radostí!

6. Víme, že i Římané byli někdy v bitvě přemoženi. — 7. Děje
pisci vypravují, že smrt Karla IV., Otce vlasti, byla všemi-našimi 
předky oplakána. — 8. Je známo, že se spravedlivý muž ničím nedal 
od povinnosti odstrašiti. — 9. Jest známo, že Římané byli v městě 
oděni togou, ve válce pláštěm. — 10. Čteme, že Romulus zabil bratra 
Rema. ( Vazbou passivní! Proč?)

*) Viz pozn. na str. 5 i !
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52.

Particípium futuri activi.

Infinitivus futuri activi.

A. P a rtie , fu t. act. se tvoří od kmene supinového příponou -úrus, 
a, um; v češtině se snažíme je vystihnouti výrazem hodlající (m ající), 
spojeným s infinitivem příslušného slovesa: vocaturus — hodlající (ma
jící) volati; podobně: deleturus, petiturus, auditúrus; esse: futúrus.

Bývá spojeno se slovesem esse: vocdtúrus sum  — (jsem hodlající 
volati), hodlám volati; dělětúri sumus — hodláme (z)ničiti; petitúri 
erant — hodlali žádati; auditúrus essěs — hodlal bys slyšet; futúrus 
eram — hodlal jsem býti.

B. Inf. fu t. act. je spojení part. fut. act. (pro vazbu akus. s inf. 
obyčejně v akusativu) s infinitivem esse:

í vocátúrum, dělěturum 1 (esse); že budu volat, ničit, žádat, slyšet;
^[petiturum, auditúrum J že zavolám, zničím, zažádám, uslyším.

Tvar esse možno vynechávat.

Vedle tvaru futurum, -ani, -um, -os, -as, -a esse se často užívá
zvláštního tvaru fóre: Spěro lě mox primum fore (futúrum esse). 1

1. Exspectámus amicum ventúrum. — 2. Hannibal magnos exer- 
citús in Italiam dúxit imperium Romanum deletúrus. — 3. In libro 
rerum scriptoris Römáni cuiusdam legimus: „Bellum scriptúrus suin, 
quod populus Römánus in Áfricá gessit.“ — 4. Magna pars hóminum; 
cum návigátúra est, dé tempestate nön cogitat. — 5. Tuorum labö- 
rum et periculorum socius comesque sum futúrus.

6. Veritátem victúram (esse) omnes credimus. — 7. Audimus 
amicos ex oppido noströ migrátúrös (esse). —- 8. Prömittimus nös 
patriae legibus semper oboedítúrös (esse). — 9. Sperabam amicos dé 
vestrá calamitáte tacitúrös (esse). — 10. Máximam difficultátem su- 
perávistí; crédö cetera tibi faciliora fore.

I. Přišel jsem, hodlaje ti mnoha vyprávět. — 2. Buďte již nyní 
pamětlivi budoucího stáří! — 3. Mnozí si přejí, aby byli znalí času 
budoucího. — 4. Kdo hodlá rozkazovati, ať dříve se naučí poslouchat! 
— 5. Když se Helvetiové hodlali vystěhovat ze svého území, zničili 
ohněm všechna svá městečka a vesnice.
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6. Doufám, že otec brzy přijde. — 7. Věděl jsem, že řeknete pravdu. 
— 8. Věřili jsme, že tvoje přátelství bude pevné. — 9. Věz, že ti 
nikdy nebudu v nebezpečí chyběti. —-10. Proč nevěříte, že i v tomto 
zápase naše třída zvítězí?

53.

Infinitivus futuri passivi.

Tento tvar se skládá ze supina a tvaru iri (inf. praes, pass. ne
pravidelného slovesa ire (jíti); je proto neohebný a je týž pro obě 
čísla i všechny tři rody):

Vocátum iri, delétum iri, 'petitum iri, auditum iri.

1. Patriae libertatem optime concordia servatum iri inter omněs 
constat. — 2. Nötum est iudices iústös nulla re ab officio deterritum 
iri. — 3. Iam antiqui credebant animi vitam morte non finítum iri.
— 4. Spero litteras mox á fratre ad mě missum Iri. — 5. Falleris, si 
amicos fidös pecunia comparatum iri putas; nön aurö, sed virtutibus 
comparabuntur. — 6. Cum urbs expugnata esset, cives sperabant 
animos hostium lacrimis liberorum mollitum Iri. — 7. Ně spěráveris 
tě semper á parentibus curatum Iri! — 8. Caesar sciébat bellum ab 
hostibus ad hiemem ductum iri.

9. Römánl spěrábant omněs gentěs á sě*) victum iri. — 10. Post 
trěs victorias, quas á Römánis reportaverat, Hannibal crěděbat Rö- 
mánös facile á sě superatum iri.

1. Všichni jsme věděli, že v těchto dnech bude naše město hojně 
navštíveno. —- 2. Římský velitel oznámil nepřátelům, že. jejich území 
bude zpustošeno. — 3. Všichni obč.ané věřili, že nepřítel bude v krátké 
době poražen. — 4. Chybil jsem; ale myslil jsem, že moje chyba bude 
omluvena. — 5. Věřili jsme, že naše práce bude učitelem oceněna.
— 6. Nikdo z nás nevěděl, že budeme tímto člověkem obžalováni. —
7. Nevěřili jsme, že budeš v tomto zápase poražen. — 8. Vězte, že 
za tento čin budete přísně potrestáni! — 9. Hvězdy dosud nebyly 
spočítány; jisto je, že nikým spočítány nebudou.

10. Katilina doufal, že bude zvolen konsulem (akus.) na rok 
šedesátý třetí.

*) Vztahuje-li se v akus. s inf. zájmeno 3. os. k podmětu věty hlavni, uží
vá se zájmena zvratného.
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54.

Participium futuri passivi (gerundivum).
Gerundium.

A. G erundivum  má význam trpný a značí děj možný nebo nutný. 
Tvoří se obdobně jako partie, praes., ale příponou -ndus, -nda. -ndum:

vocán-s, vocant-is — vocandus, a, um;
dělěns — delendus, petěns — petendus, audiěns — audiendus.

Do češtiny je překládáme:
vocandus: mající býti volán; ten, kdo má, může, musí býti volán a p.

B. G erundium  je tvarem totožné s neutrem sg. gerundiva, 
ale má význam aktivní; užívá se ho ve všech pádech (vyjma nom. 
a akus. bez předložky) jako slovesného substantiva (volání, ničení, 
žádání, slyšení);

vocare: vocandi, vocando, ad vocandum, vocando.

Gerundium se pojí s týmž pádem jako určité sloveso a určuje se příslov
cem, na př.: natúra est magistra bene vivendi.

1. Hunc discipulum semper omněs laudábunt, laudandus enim 
est. — 2. Aetate aurea bona custodienda nön erant. — 3. Haec peri
cula nön sunt timenda. — 4. Legimus apud Romanos in summö 
periculo dictatorem dicendum fuisse. — 5. Homini mendaci nön est 
credendum.*)

6. Optandum est, ut sit mens sána in corpore sánö. — 7. Adules
centibus tacendum est, cum senes dicunt. — 8. Diu vöbis laborandum 
erit, ut bonum eventum laboris videátis.

9. Saepius est occásiö legendi quam audiéndi. — 10. Breve 
tempus vitae satis longum est ad bene beátöque (proč adverbia?) 
vivendum.

1. Pracovití žáci mají být chváleni, špatní musí být trestáni. —
2. Tento úkol měl být lépe napsán. — 3. Kato věřil, že Karthago 
musí býti zničeno. —- 4. Pečuj, abys nemusil být trestán ani na
pomínán.

5. Ve všech věcech jest nutno poslouchati rozumu. — 6. Já  jsem 
měl (m ně bylo) vyprávět, tys měl poslouchat. —1 7. Udělejte, co

*) U sloves nepřechodných je nutno užít vazby neosobní.
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máte (co jest vám) dělat! — 8. Všichni lidé se musí až do stáří učit 
(všem lidem jest...).

9. Psaním se naučíš psát, čtením číst. — 10. Poslouchejme hlasu 
přírody, nejlepší učitelky dobrého (adj.? adverb.?) žití!

O pakování VI.

1. Romani saepe victi sunt, sed superati vincere didicerunt. —
2. Virtus ex viro appellata est. — 3. Cum nuntiatum esset hos
tes victos esse, magnum gaudium in urbe fuit. — 4. Docemus, 
quae didicimus. —  5. Qui nociturus est, facile occasionem nocendi 
inveniet. — 6. Qui aequam mentem in periculo servaverit, is vir fortis 
appellandus erit.— 7. Ut ad cursum equus, sic homo ad agendum natus 
est. — 8. Non multi, sed boni libri pueris legendi sunt. — 9. Graviter 
puniti essetis, si hunc librum in scholam portavissetis. — 10. Male 
vivunt, qui se semper victuros putant.

1. Mocně vládl stát římský, dobře spravovaný senátem a úřed
níky. — 2. Nepřátelé marně obléhali tábor, který byl vojáky římskými 
dobře opevněn. — 3. Kdo neuposlechne, bude-li starším a rozumněj
ším napomenut? — 4. Čteme, že Rekové se nedali zastrašit velmi 
velkým vojskem nepřátelským. — 5. Bylo oznámeno, že se přemo
žené vojsko nepřátelské dalo na útěk. — 6. Čteme, že Caesar byl za
vražděn roku 44 př. Kr. — 7. Nedoufal jsem, že přítel bude v oné 
zemi šťasten. — 8. Ač žáci věděli, že budou potrestáni, přece ne
poslechli. — 9. Před vašima očima uděláme, co budeme musit udělat. 
— 10. Velitel řekl: „Vojáci, bojujte statečně! V statečnosti je jediná 
spása! Zvítězíme-li, všechno míti budeme!“



A P P E N D I X .

(Přídavek.)

I.

AUC (ab Urbe condita) — MUDr (medicinae universae doctor)
— PhMg (pharmaciae magister) — RNDr (rerum naturalium doctor)
— PhSt (philosophiae studiosus) — ThCand (theologiae candidatus)
— Dr. h. c. (doctor honoris causa) — a. D. (anno Domini) — 
Y. (vidi) — P. T. (pleno titulo) — P. S. (post scriptum) — SPQR (se
natus populusque Romanus) — m. p. (manu propria).

Ad acta. — Ex libris. — Ecce homo! — Quo vadis? — Vade 
mecum! — Numerus clausus. — Sit venia verbo! — Te Deum 
laudamus! — Ad maiorem Dei gloriam! — Hodie mihi, cras 
tibi. — Primus inter pares. — Condicio sine qua non. — Ars 
longa, vita brevis. — Errare humanum est. — In medias res. — 
Modus vivendi. — Divide et impera! — Cuius régio, eius religio. — 
Lex dura, sed lex. — Sancta simplicitas. — Pia fraus. — Bona fide.
— Rara avis. — De mortuis nil nisi bene. — Est modus in rebus.
— Sero venientibus ossa. — Manus manum lavat1). — Fortiter in re, 
suaviter in modo. —■ Honores mutant mores. — Fortuna non mutat 
genus. — Finis coronat2) opus. — De gustibus non est disputandum.
— Repetitio est mater studiorum. — Quae nocent, saepe docent. — 
Non scholae, sed vitae discimus. — Imperare sibi maximum imperium.
— Qui se excusat, accusat. — Qui non mecum, contra me. — Fortuna 
multis dat nimis3), satis nemini. — Scribere scribendo, dicendo dicere 
disces. — Multitudo aut superbe imperat aut humiliter servit. — 
E duobus malis minus eligendum est. — Solamen4) miseris socios 
habuisse malorum. — Certandum est; veniunt nulli sine Marte 
triumphi. — Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

4) lavo: myji — 2) corono: věnčím, korunuji — ®) nimis: příliš — 4) solamen: 
útěcha.
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II.

De aetate aurea.

Olim in terris aetas aurea erat. Tum horti et agri florum et 
herbarum omni tempore pleni erant. Hominum animi erant concordes. 
Ignota1) erant castra, bella, pugnae, clades. Vita hominum erat 
simplex. Non erant cupidi*) auri aut argenti, non erant cupidi ho
norum aut gloriae. Genus humanum sine iudicibus, sine poenis felix 
atque beatum erat.

’) ignotus: neznámý — 2) cupidus: dychtivý.

III.

De urbe Praga.

Praga est caput Bohemiae. Haec urbs pulchrior est quam omnes 
fere ceterae urbes Europae. Flumine, cui Vultava nomen est, urbs 
in duas partes dividitur. Pars maior in dextra, minor in sinistra 
fluminis ripa sita est. In flumine sunt insulae1) et in his horti pulchri. 
In urbe sunt fora2) maxima, viae latae, ornatissima aedificia3) et 
privata et publica. Pulcherrima autem omnium et celeberrima est 
arx régia4) cum ornatissimo templo. Itaque iure optimo saepe Praga 
mater urbium nostrarum appellatur.

q insula: ostrov — 2) forum: náměstí — 3) ornatissimum aedificium: velmi 
výstavná budova — 4) regius: královský. IV.

IV.

De Catone.

Cato in omnibus rebus singulari fuit industria. Nam et agricola1) 
sollers2) et peritus iuris consultus3) et magnus imperator et cupidis
simus4) litterarum fuit. Ab adulescentia scripsit orationes. Senex 
historias scribere instituit.6) Earum sunt libri septem. Primus con
tinet6) res gestas7) regum populi Romani, secundus et tertius narrat 
de originibus civitatum Italicarum. Quam ob rem omnes Origines 
appellati sunt. In quarto autem bellum Punicum est primum, in 
quinto secundum. Atque haec omnia capitulatim8) sunt dicta. Reli-
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quaque9) bella pari modo descripsit usque ad praeturam Servi Galbae. 
Atque horum bellorum duces non nominavit, sed sine nominibus res 
notavit.10) (Podle Cornelia Nepota.)

Odio11) Carthaginis flagrans12) cum clamaret omni senatu Cartha
ginem esse delendam, apportavit quodam die in curiam13) praeco
cem14) ex ea provincia ficum monstransque senatoribus: „Interrogo 
vos“, dicit, „quando hoc pomum carptum esse putatis ex árbore?“ 

Cum inter omnes recentem15) esse constaret, dixit: „Atqui16) ter
tium ante diem scitote decerptam17) esse Carthagine; tam prope18) 
a muris habemus hostem.“ Statimque sumptum est19) Punicum bellum 
tertium, quo Carthago deleta est. (Podle Plinia Staršího.)

4) agricola: rolník - -  2) sollers: zručný — 3) peritus iuris.consultus: zku
šený právník — 4) cupidus: vřele milující — 6) instituo: začínám — 6) contineo: 
■obsahuji— 7) res gestae: válečné činy—■ e) capitulatim: stručně— 9) reliquus: 
zbylý, ostatní — 10) noto: zaznamenávám — u) odium: nenávist — 12) flagro: 
planu — 13) curia: radnice — 14) praecox: raný — 15) recens: čerstvý — 16) atqui: 
a přece — 17) decerpo: utrhnouti — 1S) prope: blízko — 10) sumo, 3, sumpsi, 
sumptum: beru. chápu se, začínám.

V.

De Nerone.

Nero Caligulae, avunculo1) suo, simillimus fuit. Qui imperium 
Romanum et deformavit2) et diminuit.3) Infinitam partem senatus 
necavit, bonis omnibus hostis fuit. Ad postremum4) in scena saltavit5) 
et cantavit, citharoedico habitu vel tragico8). Urbem Romam incendit,7) 
ut eius spectaculi8) imaginem videret, quali olim Troia expugnata 
arserat.9)

Mortuus est tricesimo et altero aetatis anno, imperii quarto 
decimo, atque in eo omnis Augusti familia consumpta est.10)

(Podle Justina.)

4) avunculus: strýc — 2) deformo: znetvořiti — 3) diminuo: zmenšuji — 
4) ad postremum: nakonec — 6) salto: tančím — 8) v oděvu pěvce nebo herce 
— 7) incendo: zapaluji— 8) spectaculum: podívaná — 9) ardeo: hořím — 10) con
sumo: spotřebovati; familia consumpta, est: rod vymřel.
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VI.

Ex evangélio secundum Mathaeum.

Venit autem Jesus in partes1) Caesareae Philippi,2) et interro
gabat discipulos suos dicens: „Quem dicunt homines esse Filium 
hóminis?“ At illi dixerunt: „Alii Joánnem Baptistam, alii Eliam, 
alii vero3) Jeremiam aut unum ex prophetis4).“ Dixit illis Jesus: „Vos 
autem quem me esse dicitis?“ Respondens Simon Petrus dixit: 
„Tu es Christus, filius Dei vivi.“ Respondens autem Jesus dixit ei: 
„Beatus es, Simon Bar Jona, nam pater meus, qui est in caelis, 
revelávit5) tibi. E t ego dico tibi, quia6) tu es Petrus, et super hanc 
petram7) aedificábo8) ecclésiam9) meam, et portae inferi10) non praeva
lebunt11) adversus eam. E t tibi dabo claves18) regni caelorum. Et 
quodcúmque13) ligaveris14) super terram, erit ligatum et in caelis; 
et quodcúmque solveris15) super terram, erit solutum et in caelis.“

x) partes: krajina — 2) město v Palestině — 3) vero: pak, však — 4) pro
pheta: prorok — 5) revelo: zjevuji — *) quia tu es: že jsi — 7) petra: skála — 
*) aedifico: stavím — fl) ecclesia: církev — 10) portae inferi: brány pekelné — 
u ) praevaleo: míti převahu, přemoci — 12) clavis: klíč — 13) quodcúmque: cokoliv 
— 14) ligo: svazuji — 15) solvo: rozvazuji.

VII.

E Chronica Slavorum.

Quamquam autem odium1) Christiani hominis plus omnibus 
Slavis apud Ranos2) invaluerat,3) pollebant4) tamen multis natura
libus bonis. Erat enim apud eos hospitalitatis5) plenitudo et paren
tibus debitum exhibent6) honorem. Nec enim aliquis egens7) aut 
mendicus8) apud eos aliquándo9) inventus est. Hospitalitas et paren
tum cura primum apud Slavos virtutis locum habet. Urbs terrae 
illius principalis10) dicitur Archona.11) (Podle Helmholda.)

*) odium: nenávist — 2) Rani: Slované na Rujaně — 3) invalesco: zesíleti. 
rozšířiti se —4) polleo: vynikám -— E) hospitalitas: pohostinství; plenitudo: 
hojnost; hosp. plen.: bohatá pohostinnost — 6) exhibeo: prokazuji — 7) egens: 
potřebný — 9) mendicus: žebrák — 8) aliquando: někdy — 10) principalis: hlavni 
— lt) Archona: Arkun.
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VIII.

E vita Caroli Quarti.

Deinde pervenimus in Bohemiam, de qua absens fueramus un
decim annis. Invenimus autem, quod aliquot1) annis ante mater 
nostra, dicta Elizabeth, mortua erat. Soror nostra secundogenita,2) 
filia sua, nomine Guta, missa erat in Franciam et copulata3) Johanni, 
filio primogenito Philippi, regis Franciae, cuius sororem nomine 
Blancam habebamus in uxorem.4) Tertia vero soror nostra et ulti
ma,6) nomine Anna, erat apud dictam sororem nostram in Francia 
temporibus illis. E t sic cum venissemus in Bohemiam, invenimus 
nec patrem nec matrem nec sorores nec aliquem notum.

Tum pater noster, procedens versus comitatum6) Luczemburgen- 
sem propter7) guerram,8) commisit9) nobis auctoritatem10) suam tempo
ribus absentiae suae in Bohemia. (Z vlastního životopisu.)

quod aliquot: že několik — 2) secundogenitus: druhorozený — 3) copulare: 
provdati — 4) uxor: manželka — 6) ultimus: poslední, nejmladší — 6) procedo: 
odcházím; versus: proti, směrem, do; comitatus: hrabství — J) propter: pro, z:i 
účelem — 8) guerra: válka — 9) committo: svěřuji — 10) auctoritas: vladařství.

IX.

E Chronica ecclesiae1) Pragensis.

Anno Domini MCCCXLVIII (millesimo trecentesimo duodequin
quagesimo) die beati Marci dominus Carolus, Romanorum et Bohemiae 
rex, posuit primarium lapidem2) et fundavit3) Novam civitatem 
Pragensem, protendens4) murum fortissimum cum valvis5) et turri
bus6) altissimis e castro Wissegrad usque in Porziecz. Sed et montem 
Wissegrad cinxit7) muro et turribus fortissimis et totum8) opus-con
summavit9) intra biennium.10) Plantávit11) hortos atque vineas12) cir
cum13) civitatem Pragensem et advexit14) de Austria vites,15) quas 
etiam sub castro Carlsteyn plantavit.

Eodem anno16) fundavit monasterium17) ordinis sancti Benedicti 
ih civitate Nova et instituit18) in eo fratres Sclawos, qui (ut ii) lit
teris sclawonicis missas celebrarent19) et horas psallerent.20)

(Beneš Krabice.)

4) ecclesia: církev, kostel —■ 2) lapidem primarium ponere: položiti zá
kladní kámen — 3) jundo: zakládám — 4) protendere murum: prodloužiti zed —
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°) valva: brána — 6) turris: věž — 7) cingo: obehnati — 8) totus: celý — 
,J) consummo: dokončiti — 10) intra biennium: ve dvou letech — 11) planto: 
vysazuji — 12) vínea: vinice •— 13) circum: kolem — M) adveho: přivážím — 
n) vitis: réva — 16) eodem anno: téhož roku — 17) monasterium: klášter — 
ie) instituo: zavésti, usaditi — 19) missam celebrare: sloužiti mši — 20) horas 
psallere: odříkávati hodinky, (žalmy).

X.

Gaudeámus1) igitur.2)

I. Gaudeamus igitur,
Iúvenes dum sumus3);
Post iucundam4) iuventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.6)

3. Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,9)
Rapit nos atrociter,10)

2. Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere?6)
Vadite ad superos,7)
Transite ad Ínferos.8)
Ubi iam? — Fuere.

4. Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum12) quodlibet,13) 
Vivant membra quaelibet, 
semper sint in flore(s)!

(Studentská středověká píseň.)

Nemini parcetur.11)

l ) gáudeo: raduji se — 2) igitur: tedy — 3) dum: dokud; iwxnis: mladý — 
') iucundus: příjemný — 5) humus: země — 6) fuere: fuerunt — 7) vado:
kráčím'; superi: horní (bozi), nebe — 8) transeo: přecházím; inferi: podzemní 
(bozi), peklo — *) velox: rychlý — 1#) rapio: uchvátiti; atrox: krutý — n ) parco 
alicui: někoho šetřím — 12) membrum: člen — 13) quilibet: kterýkoliv.



S L O V N Í K  K J E D N O T L I V Ý M  C V lC E N l M

I. DÍLU.

1.

(U sloves si zapamatujei 

vocö, áre volám
labóro, áre, namáhám se, pracuji 
cantó, áre zpívám 
porto, áre nesu, přináším 
numero, áre počítám

nón ne, nikoliv 
órnó, áre zdobím 
si jestliže, -li
saepe (ae se čte jako é; praesen 

Caesar) často

vždy 1. os. sg. a infinitiv.) 

laudó, áre chválím

miluji amó, áre
rozkazuji, vládnu Ímpero, áre

2 .

pozdravuji, saliúó, áre 
dobře bene 
proč? cúr1 

, špatně male

3.
(LT substantiva si zapamatujeme vždycky nominativ, genitiv a rod.) 

á, ab s ahl. (á jen před sou- magístra, ae, f. učitelka
hláskami kromě h) od 

fěmina, ae, f. žena 
puella, ae, f. dívka 
rosa, ae, f. růže

et a, i
schola, ae, f. škola

Qum (s abl.) s (někým) 
umhra, ae, f. stín 
silva, ae, /. les

země terra, ae, f.

modestia, ae, /. skromnost 
viola, ae, f. fialka
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in (s abi.) v (něčem), na (něčem) 
ndrrd, dre vypravuji 
fdbula, ae, /. bajka, pohádka, po 

vídka
ědnco, dre vychovávám 
ubi (ubi) kde

hábeo, ěre mám 
video, ěre vidím 
exerceo, ěre cvičím 
sedeó, ěre sedím 
taced, ěre mlčím 
děleó, ěre ničím

discipulus, i, to. žák
amicus, i, m. přítel
equus, i, m. kůň (vysl.: ekvus)
dominus, i, to. pán
in (s akus.) do, na*)
núntius, ii, m. posel
epistula, ae, /. psaní, dopis

puer, i, m. hoch 
lúdus, i, m. hra 
magister, tri, m. učitel 
ager, agri, m. pole 
liber, bri,m. kniha 
vir, i, to. muž

odpovídám respondeo, ěre 
když cum

*) *Na otázku kam? je v latině vž 
kde? (na kom? na čem?) je in s ablat

familia, ae, f. rodina 
ě,ex s abl. z (něčeho) (ě jeu před 

souhláskami)
propero, dre pospíchám, spěchám 
dě (s abl.) o (někom) 
quod protože, poněvadž

5.

moned, ěre napomínám 
doced, ěre učím (

již iam (vysl.: jam) 
kvetu fldred, ěre 
líbím se pláceo, ěre 
pohybuji, dojímám moved, ěre

6.
ukazuji monstrd, dre
podporuji iuvd, dre (vysl.: juto)
rovina campus, i, m.
řeka flúvius, ii, to.
vždycky, stále semper
lékař medicus, i, to.

7.

táži se interrogo, dre 
posiluji firmo, dre 
dělník faber, bri, to. 
dílna fabrica, ae, f. 
píle industria, ae, f. 
kam 1 qud?
připravuji (prae)pard, dre 
oběd cěna, ae, f.

ly in s akusativem: in scholam. Na otázku 
vem: in schold.
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8.
verbum, i, rí. slovo, sloveso 
bellum, l, n. válka 
oppidum, i, n. město (malé) 
periculum, i, n. nebezpečí 
terreo, Ire děsím, lekám 
prátum, i, n. louka 
herba, ae, /. bylina, květina 
exemplum, i, n. příklad

9.
bonus, a, um dobrý 
laboriosus, a, um pracovitý 
látus, a, um široký 
fidus, a, um věrný 
modestus, a, um skromný 
ad (s akus.) k, u 
factum, i, n. čin 
magnus, a, um veliký 
parvus, a, um malý 
mútó, are měním 
máius, a, um špatný, zlý 
multus, a, um mnohý

primus, a, um první 
secundus, a, um druhý 
tertitis, a, um třetí 
quártus, a, um čtvrtý 
quintus, a, um pátý 
sextus, a, um šestý 
septimus, a, um sedmý 
octávus, a, um osmý 
nónus, a, um devátý 
decimus, a, um desátý 
undecimus, a, um jedenáctý 
duodecimus, a, um dvanáctý 
miser, a, um ubohý

consilium, ii, n. rada, úmysl

požár incendium, ii, n. 
zlato aurum, i, n. 
stříbro argentum, i, n. 
nebe caelum, i, n. 
měsíc lůna, ae, f. 
hvězda stélla, ae, f. 
odměna praemium, ii, n,

slavný, jasný clárus, a, um 
starý, starodávný antiquus, a, um 
Římané Románi, orum, m,. 
římský Rómánus, a, um 
můj meus, a, um 
tvůj tuus, a, um 
svůj suus, a, um 
kov metallum, i, n. 
drahý, drahocénný pretiosus, a, um 
vysoký altus, a, um 
jsou šunt

10.
piger, pigra, pigrum líný 
pulcher, pulchra, pulchrum krásný 
liber, a, um svobodný 
noster, nostra, nostrum náš 
vester, vestra, vestrum.váš 
Carolus, i, m. Karel 
quotus, a, um kolikátý 
hóra, ae, f. hodina 
est jest

děti liberi, arum, m.
oko oculus, i, m.
černý niger, nigra, nigrum
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laetus, 3*) radostný, veselý 
rěctus, 3 správný 
dö, dare dávám 
publicus, 3 veřejný 
stultus, 3 hloupý
numquam nikdy (v lat. je jen 

jeden zápor! tedy: nikdy ne
zpívám numquam cantö) 

superbus, 3 pyšný 
longus, 3 dlouhý 
longě lateque daleko široko

11.
-que (příklonka) a, i 
lúceö, 2 svítím

horlivý, snaživý studiosus, 3 
rozhněvaný, hněvivý irátus, 3 
výborný, výtečný ěgregius, 3 
přísný sevěrus, 3 
tvrdý dúrus, 3
jazyk lingua, ae, /. (vysl.: lingua) 
český Bohěmicus, 3 
latinský Latinus, 3

scribo, 3 píši

trhám carpö, 3 
klamu folio, 3 
říkám dicó, 3 
věřím crědó, 3 
žiji vivö, 3
století saeculum, i, n. 
učím se disco, 3 (s akus.) 
přemáhám, vítězím vincö, 3

12.
'peto, 3**) žádám 
regö, 3 řídím 
corrigo, 3 opravuji 
mitto, 3 posílám 
legö, 3 čtu
página, ae, f. stránka 
curró, 3 běžím, utíkám 
carrus, i, m. kára, vůz 
trahó, 3 táhnu, tahám

13;

audió, 4**) slyším, (slýchám), po
slouchám 

púniö, 4 trestám 
vénio, 4 přicházím 
ěrudió, 4 vzdělávám 
iňstus, 3 spravedlivý [justus] 
multa: akus. pl. neutra od multus, 

3: mnohá, mnohé věci, mnoho 
'novus, 3 nový 
sció, 4 vím

múnio, 4 opevňuji 
mwrus, i, m. zeď

střežím, hlídám custódio, 4
mrtvý mortuus, 3
spaluji cremö, 1
buď — anebo aut — aut
pohřbívám sepélio, 4
končím †inió, 4
nic nihil

*) 3,; trojvýchodná: laetus, a, um.
**) 3: konjugace l i l . ;  4: konjugace IV.
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14.
erratum, i, n. chyba 
etiam také, ještě (vysl.: ecijam) 
nonnullus, 3 některý (nullus žád
ný, nön nullus nikoliv žádný, ně

který)

annus, i, m. rok 
nunc nyní 
sum, esse býti 
parum málo

marně frústrá 
hledám quaero, 3 
vždy semper

victor, öris, m. vítěz 
homö, inis, m. člověk 
scriptor, öris, m. spisovatel 
ibi (ibi) tam (ubi? — ibi) 
vita, ae, f. život 
populus, i, m. národ, lid 
labor, öris, m. práce 
varius, 3 různý, rozmanitý 
color, öris, m. barva 
flös, floris, m. květ 
dux, ducis, m. (voje)vúdce 
miles, itis, m. voják 
arator, öris, m. oráč 
aut nebo
rex, rěgis, m. král

fortitudo, inis, f. statečnost 
nötus, 3 známý 
animus, i, m. duch 
imágo, inis, f. obraz 
magnitudo, inis, f. velikost

ita (est) tak (jest), ano 
nön ita, minime nikoliv

rád libenter (adverb., nesklonné) 
úkol pensum, i, n.

15.
vděčný, milý gratus, 3 
jestliže ne, ne-li nisi 
kupuji emö, 3 
knihovna bibliotheca, ae, f. 
zlatý aureus, 3 
cesta via, ae, /. 
střední medius, 3

16.
sed ale, avšak 
pánis, pánis, m. chléb

bratr fráter tris, m. 
starost cúra, ae, f. 
rodiče paréntes, um, m. 
otec pater, tris, m. 
matka mater, tris, f. 
lev leö, önis, m. 
slunce sol, is, m. 
sláva gloria, ae, f. 
řecký Graecus, 3 
pocta, čest honor, öris, m. 
mrav mös, möris, m.

17.
pulchritudo, inis, f. krása 
patria, ae, †. vlast 
origö, inis, /. počátek, původ 
örátiö, önis, f. řeč (řečníkova) 
örátor, öris, m. řečník
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nátiö, önis, f. kmen, národ 
Europa, ae, /. Evropa 
apud, (předl, s akus.) u 
religio, önis, /. náboženství 
régio, önis, f. krajina 
condicio, önis, f. podmínka 
ördö, inis, m. stav, pořádek 
littera, ae, f. písmeno; ördö litte

rarum abeceda, abeced, pořádek

laus (pův. laud-s), dis, f. chvála 
tempestas, tis, f. bouře 
vástö., 1 pustoším. 
virtus, tis, f. mužnost, statečnost, 

udatnost, ctnost*) 
iúdex, icis, m. soudce 
civitas, tis, /. obec, stát 
crěscó, 3 roštu 
nam neboť
custos, dis, m. strážce, hlídač 
lěx (pův.: lěgs), lěgis, /. zákon 
post (předl, s akus.) po 
páx, pácis, /. pokoj, mír 
iustitia, ae, /. spravedlnost 
vöx, vöcis, f. hlas 
carus, 3 drahý, milý

1
altus, 3 vysoký 
urbs, urbis, f. město 
Graecus, i, m. Jftek 
arx, cis, f. hrad
hostis, is, m. nepřítel (vojenský) 
avis, is, f. pták 
volö, 1 létám 
civis, is, m. občan

libellus, i, m. knížka, sešit

řeč (mluvená) sermö, önis, m. 
pravý věrus, 3 
vesmír mundus, i, m. 
neznám ignörö, 1 
čestný honestus, 3 
hájím, bráním deféndo, 3 
množství multitudo, inis, f.
Čechy Bohemia, ae, f.

18.

, libertas, tis, f. svoboda 
summus, 3 nejvyšší 
Véritas, tis, f. pravda

zachovávám servö, 1 
noc nox, noctis, f. /gen. pl.: noctium; 

v noci — nocte (na otázku kdy? 
se klade u subst. s význ. času 
abl. bez předl.) 

léto aestás, tis, f. 
zima hiems, hiemis, f. 
povinnost officium, ii, n. 
světlo lu,x, lúcis, f. 
chytrý cállidus, 3 
vůdkyně dux, ducis, f. 
lest, podvod fraus, dis, f.

19,
gero, 3 nesu; bellum g. vedu válku
cláděs, is, f. porážka
causa, ae, f. příčina
měnsis, is, m. měsíc (v kalendáři).
pars, tis, f. část, díl
certus, 3 jistý
nátura, ae, f. příroda
númerus, i, m. počet

) cum virtúte: ctnostně
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ars, artis, /. umění 
navis, is, f. loď 
autumnus, i, m. podzim 
pomum, i, n. jablko; pl.■ ovoce

láska amor, öris, m. 
k, vůči erga (s altus.) 
vážnost auctoritas, átis, f.

nömen, inis, n. jméno 
tempus, oris, n. doba, čas 
nunc nyní 
opus, eris, n. dílo 
rivus, i, m. potok 
flumen, inis, n. řeka 
mare, is, n. moře 
influo, 3 vtékám 
animal, alis, n. živočich, zvíře 
semen, inis, n. semeno 
arbor, oris, / .  strom 
ius, iuris, n. právo 
carmen, inis, n. píseň, báseň 
vulnus, eris, n. rána, zranění 
pectus, oris, n. prsa, srdce

21.
consul, is, m. konsul (2 konsulové 

ročně volení byli představiteli 
římské republiky) 

quotannis každoročně 
creö, 1 volím 
amicitia, ae, f. přátelství 
itaque a tak, proto 
arma, örum, n. zbraň 
contrá (předl, s altus.) proti 
pöreö, 2 (s dat.) poslouchám (roz

kazu)
neque a ne, ani (připojuje druhý 

zápor)

stařec senex, senis, m. 
délka longitúdo, inis, f. 
smrt mors, tis, f. 
nejistý incertus, 3 
loďstvo, třída classis, is, f. 
ovce ovis, is, f.
mluvím pravdu verum dico, 3

20.
caput, itis, n. hlava; hlavní město 
humanus, 3 lidský 
os, ossis, n. kost

tělo corpus, oris, n. 
hluboký altus, 3 
druh, rod genus, eris, n. 
cesta, výpfaVa iter, itineris, n. 
Praha Praga, ae, f. 
jaro věr, is, n. 
věčný aeternus, 3 
převyšuji supero, 1 
rozum rátio, önis, f. 
přísloví proverbium, ii, n. 
mysl mens, mentis, f. 
zdravý sanus, 3

audacia, ae, f. odvaha, smělost 
errö, 1 chybuji, bloudím 
Ianuarius, ii, m. leden 
Februárius, ii, m. únor 
Martius, ii, m. březen 
Aprilis, is, m. duben 
Máius, i, m. květen 
Iunius, ii, m. červen 
Iulius, ii, m. červenec 
Augustus, i, m. srpen 
September, bris, m. září 
October, bris, m. říjen 
November, bris, m. listopad
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December, bris, m. prosinec

císař imperator, öris, m. 
spím dormio, 4 
chrám templum, i, n.
Ianus Iánus, i, m. (bůh počátku 

a konce)

pauper, is chudý
dives, itis bohatý
vetus, eris starý
memor, is pamětlivý
felix, cis šťastný
infelix, cis nešťastný
simplex, icis jednoduchý, prostý
audáx, cis odvážný
aetas, tis,f. věk, doba
sine (předl, s abl.) bez
atque a, i
beátus, 3 blažený
ingěns, ingentis ohromný

zřídka ráró 
uzavírám claudo, 3 
Germán Germánus, i, m. 
ctím, obdělávám colö, 3 
tmavý áter, átra, átrum 
dělám, konám ago, 3

22.
sápiens, entis moudrý 
par, paris rovný, stejný 
iungó, 3 spojuji

někdy nonnumquam 
vinný nocěns, entis 
nevinný innocens, entis 
místo, pro, za prd (s abl.) 
živím aló, 3 
jsem zdráv valeó, 2 
ušlechtilý, hezký elegáns, antis 
umělec artifex, ficis, m. 
pokrm, jídlo cibus, i, m.

disputo, 1 rozmlouvám, vykládám 
ambulo, 1 procházím se 
aqua, ae, f. voda
fluó, 3 téci; móre po způsobu, jako

facilis, is, e snadný 
fortis, is, e statečný 
pugna, ae, f. bitva, boj 
sentió, 4 cítím 
gravis, is, e těžký, vážný 
mortalis, is, e smrtelný 
immortalis, is, e nesmrtelný 
orrmis, is, é všechen, každý

23.

zahrada hortus, i, m. 
plný plěnus, 3
učiti se básni discere carmen (akus.) 
ustupuji cédó, 3

24.

vicus, i, m. vesnice 
brevis, is, e krátký, stručný 
similis, is, e podobný 
dulcis, is, e sladký 
onus, eris, n. břemeno 
levis, is, e lehký 
qualis, is, e jaký 
tális, is, e takový
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nesnadný difficilis, is, e- 
dnes hódie 
smutný tristis, is, e 
popisuji describo, 3 
jedinečný singularis, is, e 
společný communis, is, e 
mezník terminus, i, m.

25.

quondam kdysi
celeber, bris, bre hojně navštěvo

vaný, slavný
acer, acris, acre ostrý, prudký 
alacer, eris, cre čilý, bystrý 
pugnam committo, 3 svádím bitvu 
qua dé causa? z které příčiny ? proč ? 
tam tak (před adjektivy) 
sententia, ae, f. myšlenka, mínění 
diligěns, entiš pečlivý, svědomitý 

, ojl, ,

Caesar, is, m. Caesar (slavný voje
vůdce a spisovatel římský) 

exercitiis, ús, m. vojsko 
impetus, ús, m. útok 
fugö, 1 zaháním 
cursus, ús, m. běh 
magistratus, ús, m. úřad, úředník 
frúctus, ús, m. plod, plodina 
senátus, ús, m. senát 
tribuó, 3 uděluji, vzdávám 
casus, ús, m. pád, osud 
quot? kolik?

odděluji séparo, 1 
narozený natus, 3 
radost gaudium, ii, n. 
bolest dolor, öris, m. 
nepodobný dissimilis, is, e 
ostatní ceteri, ae, a 
příjemný suávis, is, e [svávis]

forte náhodou

rychlý celer, is, e 
pomoc auxilium, ii, n. 
bojuji pugnö, 1
v (měsíci) říjnu (mense) Octobri 

(abi. časový; jména měsíců jsou 
vlastně adjektiva k substantivu 
mensis )

nemocný aeger, aegra, yegrum

26.

passus, ús, m. (dvoj )krok (asi150 cm) 
manus, ús, f. ruka 
genů, ús, n. koleno 
gelů, ús, n. mráz

znamení signum, i, n.
roh, křídlo (šiku) cornú, ús, n.
vůz currus, ús, m.
přístav portus, ús, m.
tvar forma, ae, f.
jízda equitátus, ús, m.
myji lavö, 1

27.

rés, rei, f. věc
rěs pública obec, stát

concordia, ae, f. svornost 
diés, éi, m. den
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spěs, ei, f. naděje 
fallax, cis klamný 
aciěs, ei, f. šik 
ripa, ae, f. břeh 
glacies, ii, f. led 
spiritus, ús, m. dech, duch 
quári? proč?

klidný, rovný aequus, 3 
neštěstí res adversae; (protivný 

adversum, 3) 
štěstí ris secundae 
důvěra, věrnost fides, fídei, f. 
osud fortuna, ae, f. 
přírodní naturalis, 2; přírodní vě 

dy ris naturales

sanctus, 3 svatý 
amicitia, ae, f. přátelství 
relinquo, 3 opouštím 
calidus, 3 teplý 
migro, 1 stěhuji se 
Cicero, önis, m. Cicero (slavný řeč

ník a spisovatel) 
patrius, 3 otcovský

28.

sermo patrius řeč mateřská 
dulcis, 2 sladký

širé moř6 mare altum 
bezpečný tútus, 3 
obchodník mercator, öris, m. 
učený doctus, 3 
Itálie Italia, ae, f.

P-ozn.: v zimó =  hieme (abl. časový, bez předložky; .a b la tív u s tem 
poris);
jasnější než (nad) světlo — clárior (quumlúx) Zítce; abl. srovná
vací, a b la t iv u s  com p arativu s;
nejslavnější z Heků — clarissimus Graecorum; první z žáků — pri
mus discipulorum; gen. celkový (gen. partitivus) při superlativu.

invenio, 4 nalézám 
ovis, is, f. ovce 
övum, i, n. vejce 
celer, is, e rychlý 
ventus, i, m. vítr 
barbarus, i, m. barbar 
asper, a, um drsný, krutý 
humilis, 2 nízký 
utilis, 2 užitečný

29.

sérvio, 4 sloužím 
avárus, i, m. lakomec

sestra soror, öris, f. 
počátek initium, ii, n. 
proslulý nobilis, 2 
ozdoba ornamentum, %, n 
blížím se appropinquo, 1

P ozn.: amor patriae: láska k vlasti, gen. předmětný (gen. obiectivus).
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30.

éligo, 3 vybírám, volím 
quamquam ač(koliv)
Infidelis, 2 nevěrný 
inimicus, i, m. nepřítel (osobní) 
pius, 3 zbožný 
■sál, salis, m. sůl 
necessárius, 3 nutný, potřebný 
permultus, 3 přemnohý 
idoneus, 3 vhodný 
summus, 3 nejvyšší 
seneclús, Utiš, f. stáří 
ad k, (až) do

timeö, 2 bojím se 
iúdex, icis, m. soudce 
iúdico, 1 soudím 
levö, 1 ulehčuji
adsum, esse jsem přítomen, pomá

hám (mátri: matce) 
calamitas, tis, f. nehoda, neštěstí 
děsům, deesse chybím, nedostávám se

valetúdo, inis, f. zdraví

Asie Asia, ae, f.
Evropa Europa, ae, f. 
většina (četnější) plures, ra 
starší (nátú) máior 
předkové máiorés, um, m. 
potomci minórěs, um, m. 
rozumný prúděns, entis 
raději, spíše potius 
vzduch děr, áeris, m. (vysl.: á-ěr) 
nejistý, pochybný dubius, 3

31.
kdy quando 
odstrašuji deterreo, 2 
jak ut 
zítra crás
jsem nepřítomen, jspm vzdálen, 

scházím absum, esse

32.
atque a, i slza lacrima, ae, f.
vestió, 4 šatím obměkčuji mollió, 4
nunc nyní urážím offendo, 3
-------------- zanedbávám, nedbám neglego, 3
básník poeta, ae, m. (skloň, jako ztrácím ámittö, 3 

fěmina )
33.

malum, i, n. zlo, neštěstí ucho auris, is, f.
filius, ii, m. syn noha pěs, pědis, m.
cottidiě (každo)denně dveře porta, ae, f.
máneo, 2 dlím, meškám, zůstávám okno fenestra, ae, /. 
classis, is_, f. třída

quinque annis (abi.) máior: o 5 let starší; multö (abi.) máior: mnohem větší
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kdysi, jednou olim 
dcera fília, ae, /. 
hlavní město caput, itis, n. 
rozděluji divido, 3

ego já; tú ty; nös my; vos vy 
respónsum, i, n. odpověď 
diú dlouho 
exspecto, 1 očekávám 
errö, 1 chybuji

čtvrt (městská) vicus, i, m. 
je mi 10 let (jsem narozen 10 let) 

decem annós ndtus sum 
děd(eček) avus, i, m.

34.

sólum jenom 
situs, 3 položený

radost laetitia, ae, /. 
získávám, připravuji paró, 1

35.

qui? quae? quod? který, -á, -é? 
is, ea, id ten, ta, to (on, ona, ono) 
nóndum dosud ne 
ignóscó, 3 odpouštím

quó — eó čím — tím

způsob modus, i, m. 
stopa, noha pěs, pídis, m. 
nikdo němó

36.

hic, haec, hoc tento, tato, toto 
ille, illa, illud onen, oná, ono 
crěber, -bra, -brum hojný, častý 
tellús, úris, f. země. 
móbilis, 2 pohyblivý, vrtkavý 
modó — modo brzy — brzy 
faveó, 2 jsem přízniv, přeji

aliquis někdo; aliquid něco 
quidam, quaedam, quoddam který

si, některý
omnis, is, e všechen, každý 
núllus, 3 žádný 
cögitö, 1 přemýšlím 
aquAX, ae, f. voda

směji, se rídeo, 2
kárám castigo, 1
zde hic, sem húc; tam Uhle
pláči †leó, 2

Pozn.: ubi? — ibi;
quö? —- buč, illírc.

37.

liber, a, um prostý, zbavený ně
čeho, svobodný

nevím néscio, 4
nic než nihil nisi
mám, jsem povinen děbeó, 2
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38.

c aptö, 1 chytám 
ceteri, ae, a ostatní 
vesper, i, m. večer

39.

córrumpö, 3 kazím 
falsus, 3 falešný
dignus, 3 (laude) hodný (chváty) 
numerus, l, m. počet 
■cúrö, 1 pečuji, starám se 
inter (s akus.) mezi 
faustus, 3 příznivý

opto, 1 přeji si

památka memoria, ae, f . 

constat je známo 

apporto, 1 přináším

dobývám expugno, 1 (s akus.) 
spravuji (úřad) administro, 1 
kraluji, vládnu regno, 1

43.

puto-, 1 myslím 
Róma, ae, †. Sám 
appello, 1 nazývám 
dónec dokud
núbilus, 3 zamračený, nepříznivý, 

smutný
sólus, a, um (zájmeno; skloň, jako 

Umis) jediný, sám

zasloužím si m,ereó, 2 (s akus.) 
zmenšuji minuó, 3

iam tehdy
fortunatus, 3 požehnaný

odpočívám requiesco, 3 
mír, pokoj páx, cis, f. 
obviňuji, žaluji accúsö, 1 
Bůh Deus, i, m.

40.

prosím örö, 1 
usiluji elnbörö, 1

41.

vlastní proprius, 3

42.

dosti satis 
pověst fáma, ae, f. 
vítězství victoria, ae, /. 
oznamuji núntiö, 1

Troja Tróiu, ae, /. (město v M. 
Asii)'

obléhám oppugno, 1 
mocný'- potens, entis 
předtím anteá 
ihned statim
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44.

ferě téměř, skoro 
molestus, 3 obtížný 
Mventús, útis, /. mládí 
error, öris, m. omyl, chyba 
vltö, 1 (s akus.) vyhýbám se

45

Hannibal, is, m. H,, velitel vojska 
karthaginského (punského) 

ědúcó, 3, ědúxi vyvádím 
proelium, ii, n. boj, bitva 
gerö, 3, gessi nesu; bellum geró ve

du válku
trado, 3, tradidi odevzdávám, vy

dávám
dnser, eris, m. husa 
Capitolium, ii, n. K., hrad města 

Říma
clamor, öris, m. křik
negö, 1 popírám, tvrdím že ne
fertilis, 2 úrodný

46

poena, ae, f. trest (vysl.: pěna), 
culpa, ae, f. vina 
levis, 2 lehký, lehkomyslný 
timeo, 2, -ui bojím se (otce: patrem) 
dubito, \ váhám
Alexander, dri, m. Alexandr (král 

makedonský, zakladatel velké 
říše)

Thěbae, arům, f. Theby (město 
v Řecku)

Pindarus, i, m. Pindaros (řecký 
básník)

philosophus, i, m. filosof 
máneo, 2, mánsi zůstávám, se

trvávám

doma dorni

constat je známo; constat inter 
omněs je všeobecně známo 

aequus, 3 rovný, slušný 
repudio, 1 odmítám

dlím máneo, 2, mánsi 
vyhnanství exsilium, ii, n. 
filosofie philosophia, ae, f. 
levý sinister, tra, trum 
zápasím certo, 1 
Karthago Carthágo, inis, f. 
před Kristem ante Christum na

tum (a. Ghr. n.)

domus, us, f. dům (abi. sg. domöf 
akus. pl. domós!)

snažím se studeo, 2, -ui 
škodím noceö, 2, -ui 
výmluvnost eloquentia, ae, f. 
nerozvážný imprudens, entis 
jsem vzdálen absum, abesse, áfui 
jsem přítomen, přispívám adsum, 

adesse, adfui
podezření suspicio, önis, f. 
síly vires, ium, f.
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vůle volúntas, tis, f.
Trojané Tröidni, orum, m. 
nevděčný ingratus, 3

;posted potom, později 
rědúcó, 3, rědúxi, rěductum vedu 

zpět
hiemö, 1 přezimuji 
thedtrum, i, n. divadlo 
frequento, 1 docházím někam 
specto, 1 dívám se 
littera, ae, /. písmeno 
scribo, 3, scripsi, scriptum píši 
salus, útis, /. záchrana

alienus, 3 cizí 
lego, 3, lěgi, lěctum čtu 
autem však, avšak 
condö, 3, -didi, -ditum zakládám 
nauta, ae, m. lodník 
dirigo, 3, -rěxi, -rectum řídím 
tempus dctum (agö, 3, egi, actum) 

čas minulý, někdejší

49.

émendö, 1 opravuji, napravuji 
fugo, 1 zaháním (na útěk) 
mons, montis, m. hora 
occupo, 1 obsazuji 
deféndo, 3, -fendi, -fěnsum hájím, 

bráním
offendo, 3, -fendi, -fěnsum urá

žím
ně-quidem ani (o jednom členu: 

ně tú quidem; popírají-li se dva

Archimedes Archiměděs, is, m. 
. kruh circulus, i, m. 
ruším, kazím turbo, 1

47.

vinco, 3, vici, victum vítězím 
spero, 1 doufám 
mitto, 3, misi, missum posílám

předstírám simulo, 1 
tábor castra, örum, n. 
obnovuji rěstituo, 3, -ui, -úlům 
příležitost occdsiö, önis, f. 
výrok, rčení dictum, i, n. (dicö, 

3, dixi, dictum)

48.

quoque (na 2. místě-!) takc 
laudator, oris, m. vychvalovač

kořením condio, 4 
hlad faměs, is, f. (abi. podle 5. 

dekl.: farně)
vidím videö, 2, vidi, visum 
krvavý cruentus, 3 
děsím terreo, 2, -ui, -itum

členy, klade se neque — neque: 
neque ego neque tú)

velmi magnopere, valdě 
předpisuji praescribo, 3, -scripsi, 

-scriptum
pronáším, říkám dicö, 3, dixi, 

dictum
unavuji fatigo, 1
místo locus, i, m.
zápas*, závod certamen, inis, n.
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50.

difficultas, dtis,.íf. nesnáz 
nimius, 3 přílišný 
timor, öris, m. strach 
Cannae, arum, f. Kanny (město 

v Italii)
donum, i, n. dar
Symcúsae, arum, f. Syrakusy 

(město na Sicilii) 
foedus, eris, n. smlouva 
violö, 1 porušuji

litterae, arum, f. psaní, spis, pí
semnictví; artes et litterae vědy- 
a umění

accommodo, 1 přizpůsobuji 
gens, gentis, f. kmen, národ 
scientia, ae, f. znalost 
militaris, 2 vojenský; rěs militaris 

vojenství
oraculum, i, n. věštírna 
Apollo, inis, m. Apollo (řím. bůh) 
Scipio, önis, m. Scipio (řím. velitel)

renovo, 1 obnovuji, znovu začínám 
fuga, ae, f. útěk
mando, 1 svěřuji;’ fugae mě mando 

dávám se na útěk

. uvaruji se vitö, 1 (s ak.) 
osvobozuji, zbavuji libero, 1 (pa

triam periculo ) 
milost venia, ae, f.
Gallové Galli, orum, m.

protivník adversarium, ii, m.
pozdě sérö
odsuzuji condemno. ]
úspěch eventus, ús, m.
vyplňuji expleo, 2
dějepisec rěrum scriptor, öris, m.
oplakávám défleö, 2
toga toga, ae, f.
plášť (vojenský) sagum, i, n.
zabiti neco, 1

52.

mox brzy
imperium, ii, vláda, panství, říše
Africa, ae, f. Afrika
navigo, 1 plavím se
socius, ii,-m. druh
comes, itis, m. průvodce
promítto, 3, misi, missum slibuji

oboedio, 4 (s dat.!) poslouchám

znalý gnarus, 3 
konec finis, is, m.
Helvetiové Helvetii, örum, m. 
území fines, ium, m. 
vesnice vicus, i, m. 
oheň ignis, is, m. (abi. igni!)

Pozn.: vez scltö (latina nökdy zdůrazňuje imperativ částicí -tu: 
vocátö! vocatote! esto! estote! suntö!).
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pecunia, ae, /. peníze' 
comparo, 1 získávám 
cfirö, 1 starám se, opatruji 
bellum dúcö, 3, duxi, ductum válku , 

protahuji
victoriam reporto, 1 získávám ví

tězství

53.

hojně navštěvuji celebro, 1 
omlouvám excúsö, 1 
oceňuji aestimo, 1 
Katilina Catilina, ae, m. (náčel

ník protistátního spiknutí r. 63 
př. Kr.)

54.

bona, órurn, n. majetek 
dictator, oris, m. diktátor (úřed

ník jmenovaný na půl roku; 
náčelník státu s plnou mocí); 
dictatorem dicere jmenovati dik
tátora

mendax, cis lživý 
adulescens, entis, m. mladík

Kato Catö, onis, m. 
až do úsque ad (s akus.)





DÍL II.

P Ř E D M L U V A .

V prvním dílu učebnice jsme se seznámili se základy latinského 
jazyka, takže jsme již mohli porozumět některým latinským výrazům, 
obratům a zkratkám i přečísti několik jednoduchých původních textů. 
Naším úkolem bude nyní prohloubení a zdokonalení těchto znalostí. 
Pokud jste něco zapomněli,ze staršího učiva, zopakujte a obnovte si to 
v paměti! Jazykové studium vyžaduje pevných základů!

V druhém dílu učebnice rozšíříme znalosti tvarosloví a skladby 
na větách a článcích, které jsou většinou původními latinskými texty, 
kdežto v prvním dílu knihy byly z větší části věty pro naše cvičení 
uměle sestavené. Texty byly vybrány vedle zřetele k mluvnickému 
výcviku tak, abychom z jejich obsahu mohli poznati hlavní myšlenky 
a jednání velkých antických mužů a uvědomit si, které to byly ctnosti, 
jež vedly k založení tak slávného státu a k vytvoření vzdělanosti, 
která se stala základem vzdělanosti evropské. Setkáme se proto místy 
s vlastními jmény, jejichž stručný výklad je obsažen v souhrnném 
latinsko-českém slovníku na konci knihy.

Protože naším úkolem je nyní důkladnější poznání latÍDské mluv
nice, nepostačí nám k studiu jen naše učebnice, jak tomu snad bylo 
u dílu prvního, nýbrž budeme musiti častěji sáhnout po soustavné 
mluvnici, v níž si najdeme na příslušném místě podrobný výklad. 
Jeden z našich hlavních letošních úkolů je nacvičení tvarů latinských 
sloves. Na konci slovníku k jednotlivým cvičením je vždy uvedeno 
několik nových sloves. Naučte se jim, aby se vám v souhrnných 
cvičeních, věnovaných slovesům, nenakupilo mnoho nových výrazů 
najednou!

FELICITER!





1.
Opakovací cvičení.

Jaká je latinská abeceda? Které jsou rozdíly ve výslovnosti některých 
znaků (písmen) v  latině a v češtině? Jaká pravidla platí pro latinský přízvuk? 
(Uvedte příklady!)

Kolik druhů slov je v latině (a v češtině)? Které jsou latinské deklinace? 
(Vyskloňujte jednotlivé vzory!) Ke kterým deklinacím náleží adjektiva? Kolik 
druhů adjektiv je v III. deklinaci? Jak se tu liší od skloňování substantiv? 
(Všechna?). — Skloňujte v sg. i v pl.: puer laboriosus, poeta noster, verbum auddx, 
homö pauper, currus cárus, diěs brevis'.

Jak stupňujeme adjektiva? (Uvedte příklady!) Jak se tvoří adverbia od 
adjektiv a jak so stupňují? (Na příklad?)

Která latinská zájmena znáte? Umí Jo je dobře skloňovat? Přesvědčete so 
o tom! Vyjmenujte řadové číslovky od 1 do 100! (Jak se skloňují?) Vyjmenujte 
číslovky základní od 1 do 100! Které z nich se skloňují a jak?

Přeložte následující věty! (Dovedete je rozebírat?)

I. Amíci amicis grátí šunt. — 2. Amáte, púeri puellaeque, sermo
nem patrium! — 3. Nomina feminarum, terrárum, urbium, parvarum 
Tnsulárum, arborum in lingua Latina generis feminini sunt. (Nechybí 
zde et? Proč?) — 4. In rébus secundis hóminem plures amicos habere 
quam in rebus adversis constat. (Jaká je zde vazba včiná? Proč?) —
5. Discipuli óptime patriae servire discunt, si bene párere discunt. —
6. Veri amíci amlcös et in rebus máxime dubiis nön relinquunt. —
7. Hómines tantum sui memores miserrimi sunt; nemö iis credit, 
á nullo amantur. — 8. Stulti modo hoc, modo illud credunt; modo haec, 
modo illa laudant. — 9. Deum oráte, ut parentes vestri bene valeant 
et vöbls diu serventur. (Proč je ve vedlejší včtč konjunktiv? — Pravidlo?) 
— 10. Audímus tě á magistro saepe moneri. Parumne discis? (Jak se 
tvoří v latině otázky zjišťovací?)

1. Knihy jsorumými nejlepšími přáteli. — 2. Velká je krása naší 
země, našich řek, hor a lesů. — 3. Rok má (numeráre) 12 měsíců, měsíc 30 
nebo 31 dní, den 24 hodin. — 4. Za nejstarších časů vládli v městě Římě
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králové. — 5. Nevěrní přátelé bývají horší než největší (nejprudší) ne
přátelé. — 6. Často vás učitelé napomínají, abyste čtli mnoho, zapa
matovali si (to) nejlepší. — 7. Lakomci nejsou nikoho pamětlivi, ni
komu nevěří, nikoho nemají rádi (nemilují), nikým nejsou ctěni.—
8. Ničím nejsme lépe poučováni než příklady. — 9. Vaši rodiče vždy 
pečovali, abyste byli dobře vychováváni a vzděláváni. — 10. Je známo, 
že někteří (kteřísi) živočichové v zimě spí.

Zopakujte si tvary, v nichž jste snad byli na pochybách při jejich tvoření! 
Procvičte si na samostatně tvořených větách pravidla, jež vám vybledla v pa
měti! Sestavte věty z výrazů:

1. Bonus — magister — puer — salutare. — 2. De — victor clarus — saepe — 
legere — in — schola. — 3. Autumnus et aestas — longitudo — nox — varius — 
esse. — 4. Amicitia —■ semper — servare; amicus — diligere. — 5. Puella — caput 
— ornare — viola florens — video.

Tvořte si podobná cvičení!

Repetítio est mater studiorum.

Obr. 1.

2.

Opakování slovesných tvarů.

Kolik kmenů má latinské sloveso? Které to jsou? Jak se tvoří v latině 
passivum? Utvořte všechny indikativy i konjunktivy (v akt. i v pas.) od tvarů: 
vocamus, vidétis, petunt, púnis!
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Kolik je v latině infinitivů a jak se tvoří? (Uveďte příklady!) Které znáte 
slovesné tvary jmenné? Utvořte je od vzorů všech konjugací!

Překládejte:

1. Graeci Tröiam, quam novem annös oppugnaverant, decimo 
annö expugnaverunt et deleverunt. — 2. P. Cornelius Scipio appellatus 
est Africanus, quod Carthaginem deleverat» — 3. Némö sapiens punit, 
quod peccátum est, sed ne peccetur. — 4. Qui aequam mentem in 
calamitate servaverint (Je ío konj. perf. nebo fut. II? Proč?), levius 
calamitatem tolerabunt. — 5. Cum hostes appropinquarent (proč 
konj.?), milites quam celerrime castra muniebant. — 6. Cum milites 
castra munivissent, impetum hostium sine metu exspectaverunt. —
7. Multi nisi poenam timuissent, legibus nön paruissent. — 8. Virtutem 
ex virö appellatam esse (Jak by znél inf. praes.?) constat. — 9. Römání 
divites autumno in Urbem (in urbem Römam^ habitatum (Jaký je to 
tvar a proč je zde?) migrábant. — 10. A verbis legis nön est 
recedendum.

Určete i přeložte tvary a jmenujte příslušnou jejich řadu (na př. laudo, lau
dáre, laudávi, laudátum): diligeris — liniverint — excerceámus — vocem — 
éducöf

Tvořte podobná cvičení!

Určete, jaký bude v latině tvar a přeložte: nesl jsi — přinesl jsi — nesli 
bychom — proč bys nezpíval ? — spí ■—■ opustíme — kéž neopustíte — byli by 
soudili, atd.

Překládejte:

1. Scipio oplakal osud Kartaga, které sám zničil. — 2. Pochvá
líme vás, uslyšíme-li, že jste chvály hodni. — 3. Mnohým by ses líbil, 
kdyby ses nebyl snažil líbiti se všem. — 4. C. Iulius Caesar byl zabit 
tčmi, kteří mu děkovali za (děběre s akus. bez předl.) největší dobrodiní. 
—'5. Kéž bychom byli bývali znalí času budoucího! — 6. Kéž jste si 
získali pravého přítele!— 7. Pamatujte si, že nejlepší občané vždycky 
uposlechli zákonů vlasti! — 8. Hannibal věřil, že snadno zničí římskou 
říši. (Zájmeno!) — 9. Již staří věřili, že život duše nebude ukon
čen smrtí. — 10. Je známo, že ve štěstí je nutno (se musí; jaký tvar 
v lat.?) přemýšleti o neštěstí.

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Naučte se slovesům obsaženým v seznamu slov k cvič. 2!
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3.

Slovesa I. konjugace.

1. Constat iústös numquam iniňriam iúvisse. — 2. Audaces 
fortuna iu v a t, timidos repellit. — 3. Nisi á tě a d iů tí  essem us, 
labor noster vanus fuisset. — 4. Römáni cottídie nön semel, sed saepius 
lav a b an tu r , nemö nisi lau tu s  ad cenam veniebat. — 5. Fortuna 
multis d a t nimis, satis nemini. ■— 6. Nihil sine labore magnö vita 
d ed it mortalibus (hominibus). — 7. AncUs Marcius, quartus rex 
Römánörum, cum Látinös dom uisset, urbem moenibus circum
ded it. — 8. Multas gentes á Römánis gravibus pugnis dom itas esse 
legimus. — 9. Cicero omnibus Römánis eloquentia p ra e s ti t i t .  —
10. Numquam agemus, quae v e ti ta  sunt.

1. Dobře vím, že jsi vždycky svým přátelům pomohl. — 2. Matka 
si přeje, aby sis umyl ruce (abys umyl své ruce). — 3. Jest staré pří
sloví: Ruka ruku myje. — 4. Hannibal nikdy neporušil přísahu, kterou 
dal otci, že bude vždycky nepřítelem národa římského. — 5. Proti 
(věcem) zakázaným jsme se vždy postavili, stavíme a budeme stavět. 
— 6. Čteme, že Caesar podrobil Gallii v (in) devíti letech.— 7. Je zná
mo, že Punové (Poem) byli pokořeni Římany. — 8. Stojí hory tam, 
kde před mnoha staletími státy. ■— 9. Chybují, kdo si přejí (věci) 
zakázané (ak. pl. neutra). — 10. Mnozí dali slovo (fiděs), ale v slovu 
nedostáli.

Fortes fortuna.

4.

Slovesa III. konjugace — iö.

Některá slovesa III. třídy tvoří část tvarů od kmene praesentního 
koncovkami sloves tř. IV. Jsou to tvary: 1. os. sg. a 3. os. pl. ind. 
praes.; konj. praes., ind. fut. I. a ind. imperf.:

ind. praes.: capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt 
(capior, caperis, ...)

konj. praes.: capiam, capias, ... (capiar, capiaris, ...)
ind. futuri: capiam, capies, ... (capiar, capieris, ...)
ind. imperf.: capiebam, capiebas, ... (capiebar, capiebaris, ...).
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Požil.: Imperativ 2. os. sg. od slovesa jacio zní: fac! (Podobně: 
dicö — dic! dúcö — dúc!)

1. Beneficia qui dare nescit, iniústě fac it. — 2. Felix, quem fac iu n t 
aliěna pericula cautum! — 3. Multos ingratos invenimus, plures 
facim us. — 4. Saepe qui fug it, nön effug it. — 5. Qui dedit bene
ficium, taceat, narret, qui accép it! — 6. Paris Helenam ra p u it  et 
in urbem Troiam avexit. — 7. Saepe homines in vetita currunt cu- 
p iuntque negata. — 8. Verum dic, mala fuge, bona fac! —

9. Quidquid agis, prudenter agas et resp ice  finem! —

10. Discere si quaeris, doceas, sic ipse doceris; 
nam studio táli tibi pröficis  atque sodali.

1. Lépe je křivdu trpěti (přijímati) než činiti. — 2. Nepřijímáme 
život krátký, ale krátkým jej děláme. — 3. Udělej, co ti rodiče naka
zují (předpisujíj ! — 4. V boji nešetří smrt ani utíkajícího muže (dat.!). 
— 5. Bude-li oznámeno, že se nepřítel blíží, všichni dobří občané se 
chopí zbraně. — 6. Často jsi klamán a budeš klamán, věříš-li nečest
nému člověku. — 7. Nebylo zvykem národa římského přijímati pod
mínky od ozbrojeného nepřítele. — 8. Poražené vojsko prchalo, nikam 
se nerozhlížejíc ani (aut) neohlížejíc. — 9. Kdo odhazuje zbraň, 
nezvítězí. — 10. Vděčnost vděčnost rodí.

(Pamatujte na rozdíl: pariö X páreö/)

Fac simile!

5.
Sloveso /io .

Sloveso fiö, fíeri, factus sum (stávám se) má tyto tvary:

ind. praes.: fiö, fis, fit, fiunt*) 
ind. imperf.: fiébam, fiébas, ... 
ind. fut.: fiam, fiěs, ... 
coni, praes.: fiam, fiás, ... 
inf. praes.: fíeri 
coni, imperf.: fierem, fierés, ...

*) I. a 2. os. pl. se nahrazuje tvary sloves exsisto, 3, nebo evádö, 3.
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part. perf. pas.: factus 
inf. perf.: factum esse. 
part. fut. act.: futúrus 
inf. fut.: futurum esse (fóre)

(Slovesa fíeri se užívá jako passiva k slovesu facere.)

1. Leve fit, quod bene portatur, onus. — 2. Qui noxium adiuvent, 
f ie t socius culpae. — 3. F ia t  voluntas tua! — 4. Nihil sine causa 
fac tu m  est neque f i t  aut fie t. — 5. Deus dixit: „F ia t lux“ et lux 
fa c ta  est. —- 6. Imprudentia iam multa mala fa c ta  esse notum est.
7. — Römání Cincinnatum ab ar&trö arcessiverunt, ut dictator f ie r e t ,—
8. Repente dives nemö bonus fa c tu se s t. — 9. Hostes cum dě adventu 
Caesaris certiores fa c ti essent, légátös ad eum misérunt. — 10. Dum 
Cívitas erit, fien t iudicia.

1. I nejmenší chyba (zlo) se nedbalostí stává velmi velikou.—
2. Když se stal Hannibal velitelem, vedl vojsko do Itálie. — 3. Demo
sthenes se od mládí snažil (studeo, s inf.), aby se stal dobrým řečníkem. 
— 4. Je známo, že se často stávají z nepřátel přátelé. — 5. Pamatujte 
si, že se bez práce nikdo nestal moudrým! — 6. Stane-li se, co očeká
váte, všichni dobří občané budou šťastni. — 7. Kdybys měl špatné přá
tele, sám by ses brzy stal špatným. — 8. Učitelé i rodiče pečují, abyste 
se všichni stali dobrými občany. — 9. U Římanů se nikdo nestal úřed
níkem, kdo nebyl římským občanem. — 10. Až o té věci dostanu zprávu, 
pošlu ti (ad tě) dopis.

Fiat iustitia!

6.

Deponentia I. konjugace.

Názvem sloyesa deponentní označujeme slovesa, která mají tvary 
passivní, ale význam aktivní (příp. zvratný):

hortor — povzbuzuji laetor — raduji se

Koncovkami tvarů aktivních tvoří jen part. praes, (hortáns — po
vzbuzující, povzbuzuje), part. fut. act. (hortátúrus — hodlaje po
vzbudit) a inf. fut. act. (patrem hortaturum esse putö — myslím, že otec 
povzbudí).
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Gerundivum deponentních slovés má však význam passivní! 
(hortandus ■— ten, který musí být povzbuzován).

Imperativ:
horláre! — povzbuzuj! hortamini! — povzbuzujte!

Nezapomínej to rozlišovat inf. praes, od imperativu 2. os. sg.!
(horiáň x hortáre!)

1. L aeto r, quod laudor á viro laudátö. — 2. Vidéte, ut cunctan 
te s  h o rtem in i!—3. Gloriam saepe invidia c o m ita tu r .— 4. Diútius 
(Icomp. absol.: příliš dlouho) cum sociö malo v e rsa tu s  es. Utinam ně 
malös mörés eius im ita tu s  sis! — 5. Imprimis ven erare  Deum, 
venerare  parentes! :— 6. Alexander cum triginta quinque milibus 
militum imperium Persarum expugnare conatus est. — 7. A rb i
tram u r vös im ita tu ro s  (esse) agrös fertiles, qui multo plus reddunt 
quam acceperunt. — 8. Catö dixit: „M iranda canunt, nön credenda 
poetae‘"'. — - 9. Fabius Máximus cunctando  rem publicam restituit. — 
10. Legati ad Caesarem g ra tu la tu m  convenerunt.

1. Mnohé věci jsou horší, než se lidé domnívají. — 2. Naděje a 
strach stále provázejí život lidský. — 3. Vždycky jsem tě nabádal, aby 
ses nechlubil bohatstvím. — 4. Povzbuď svým činem váhajícího pří
tele! — 5. Bohu se klaňme, rodiče ctěme a milujme! — 6. Co často 
vidíme, tomu (okus.) se nedivíme. — 7. Když velitel povzbudil vojáky, 
dal znamení k boji (boje). (Zkraťte větu vedlejší vazbou partie.!) —
8. Co utěšuje lidi více (magis) než naděje? — 9. Povzbuzováním 
často více (plwra) dokážeme (způsobíme) než káráním. — 10. Dobří 
mají být nejen chváleni, nýbrž i napodobováni.

7.

Deponéntia II. a IV. konjugace.

Vzorjr: polliceor, polliceri, pollicitus sum (slibuji)
largior, largiri, largítus sum (uštědřuji)

1. Semper tu ěb o r, quae mihi tu en d a  sunt. — 2. Illös, in quibus 
virtutes esse rém ur, á natúra ipsa diligimus. — 3. Nihil est melius 
quam de patria bene m ereri. — 4. Ignosce fa te n tí, dá veniam 
cónfessö! — 5. Verres in Sicilia á civibus Romanis multa p o lli 
cendo, plura minando expressit.
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6. Hostes castris p o ti t i  praedam inter sě p a r t i t i  sunt. —
7. M entiri turpe est; cavete, ně m entiam in i, nam m en tien tí 
némö iterum credit. — 8. Beneficia nön pollicentes, sed la rg ien t ěs 
pauperes iuvábimus. —■ 9. Cicero Catilinam civium bonorum caedem 
m olientem  Romam relinquere coegit. — 10. Quotiens aliquid co
naberis, tě simul et ea, quae paras, m etire!

Nezapomeňte na rozdíl: méntior X metior!

1. Cas, jenž vše hojí, zhojí i vaše bolesti. — 2. Budou-li děti dobře 
vychovány, budou rodiče vždycky ctít (vereor) a milovat. (Zkraťte 
vedl. větu ‘přechodníkem!) — 3. Pohleď (na) nebe a obdivuj se kráse 
hvězd! — 4. Slibuj jen to, co splníš (vykonáš). — 5. Lidé se často ostý
chají přiznati to, co se neostýchali udělat.

6. Tomu, kdo lže (partie!), nikdo po druhé nebude věřiti. —
7. Nelichotili jsme ti, ale řekli jsme ti pravdu. — 8. Vyzkoušej mnohé, 
vyber nejlepší! — 9. Není pravým přítelem, kdo (na) vše přisvědčuje. 
— 10. Když byl Alexander pohřben, jeho přátelé mezi sebe rozdělili 
jeho velkou říši.

8 .

Deponéntia III. konjugace.

Jako v ostatních konjugacích i v III. konjugaci vyskytují se de
ponentia, jež se časují obdobně jako deponentní slovesa v tř. I., II. 
a IV. V této konjugaci jsou deponentia dvojího druhu:

Obr. 2.
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a) fungor, fungi, functus sum (zastávám; časov. jako legor),
b) morior, mori, mortuus sum (umírám; časuje se jako capior).

Z apam atu jte  si dobře tv a r inf. praes., k te rý  zní: fungi, viori (srv.: legi, 
cápi), a  nezam ěňujte jej s im perat. 2. os. sg. (fungere! morere!)!

1. Qui tacěre nescit, nescit loqui. — 2. Qui iure suö u titu r , 
nemini facit iniúriam. — 3. Gladiatores in arenam ing ressi clamá
bant: „Ave, Caesar, m o ritú ri tě salútant. — 4. Homö extra est 
corpus suum, cum ira sc itu r . — 5. Concordia parvae res crescunt, 
discordia maximae d iláb u n tu r. — 6. Cum söl ex o rtu s  esset, 
exploratores in castra věněrunt atque núntiávérunt hostem ad flúmen 
p ro fectum  esse. — 7. Omne malum nascens facile opprimitur. —
8. Maxima de nihilö n á sc itu r  historia. — 9. N itim u r in vetitum 
semper cupimusque negáta. — 10. Rem tene, verba sequen tur!

1. Slyš mnoho (mullus, 3) ‚mluv málo (paucus, 3)! — 2. Pravé slávy 
bys byl dosáhl, kdybys byl planou pohrdl. — 3. Je známo, že se ne
svorností i největší říše rozpadly. — 4. Rodíme se rovni a rovni 
všichni umíráme. — 5. Aristides, který zastával nejvyšší (summus, 3) 
úřady, zemřel v největší (nejvyšší) chudobě. — 6. Když Hannibal r. 
218 př. Kr. překročil Alpy, dvakrát se utkal s Římany. (Jak lze zkrátit 
vštu vedl.?) — 7. Když se Caesar zmocnil Říma, táhl s vojskem k městu 
Brundisiu, aby dostihl Pompeja. — 8. Ať se hoši učí snášet tvrdou chu
dobu! — 9. Tyto krásné verše nikdy nezapomeneme. — 10. Kdokoli 
nad nepřítelem bude truchliti, ať zemře!

Obr. 3.
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Inscriptio sepulcralis.1)
Positus est2) hic Liburna, magister miniariorum,3) 
qui vixit annos plus minus centum.
Aliquotiens4) mortuus sum, sed sic5) numquam.

1) Inscriptio sepulcralis: náhrobní nápis — 2) positus est: byl položen, leží 
— 3) magister mimáriórum: nejlepší z herců — 4) aliquotiens: několikrát — 
5) sic: takto.

9.

Rod substantiv I. a II. deklinace.

1. Homěrum clarissimum po ě tam  Graecorum fuisse constat. —
2. Avum tuum optimum agrico lam  fuisse saepe audivimus. —
3. Periti n au tae  Graecorum et Romanorum saepe in longinquas 
regiones navigabant. — 4. Quamquam P ersae  multö maiores cöpiás 
habebant, tamen á Graecis victi sunt.

5. Delus, ubi Apollo et Diana nati erant, saepe á poetis laudáta 
est. — 6. C orin thum  claram, R bodum  pulchram fuisse legimus. — 
7. In Italia proficiscentes multas et pulchras pöpulös laurösque 
vident. — 8. Horatius, qui inter clarissimos po et ás Römánörum nume
ratur, dicit: „Arborum, quas curas, nulla te sequetur praeter cupres
sum funestam.

9. H um us Aegypti, Nili aquis inundata, fertilissima est. —
10. Vulgus mobile sequitur virum felicem, fugit miserum.

a) Jména mužů a národů jsou vždycky maskulina.
b) Jména zemí, měst a malých ostrovů zákone, na-us a jména stro

mů jsou feminina.
c) Pamatujte: humus, i, f.; alvus, i, f.; vulgus, i, n.

1. Zkušení plavci se nebojí žádného nebezpečí. — 2. Již v nejstar
ších dobách se mnozí obyvatelé Itálie vypravovali do vzdálených 
krajin, aby poznali nové země. — 3. (Z) básníků, kteří žili za doby 
Augustovy, byli nejslavnější Horatius a Vergilius. — 4. Čtěte, hoši, 
často básně našich básníků! — 5. Velká je sláva starých národů, Reků 
a Římanů.

6. Je známo, že Egypt byl vždy velmi úrodný. — 7. Čteme, že 
Korint byl Římany rozbořen r. 146 př. Kr. — 8. Viděli jste již dva 
krásné topoly na naší louce?
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9. Některé rostliny mají rády vlhkou půdu. — 10. Když se osud 
(fortuna) změní, nevěrný lid tě opustí.

Arbor mala mala mala.*)

10.

Odchylky v skloňování substantiv I.' a II. deklinace.

1. Atticum nön minus bonum patrem familias fuisse legimus 
quam civem. — 2. Römání, cum victoriam dě hoste reportavissent, dis 
deábusque immolabant. — 3. Bene sit filiis filiábusque, qui parentes 
colunt. — 4. Caesar cum inter coniurátös Brutum quoque conspexisset, 
exclamavit: E t tú, mí fili?" — 5. Gái Iiili Caesaris praenömen erat 
Gáius, nömen (vel nömen gentile) Iulius', cögnömen Caesar; item Marci 
Tulli Cicerönis praenömen erat Marcus, nömen Tullius, cögnömen 
Cicero. — 6. Dux videbat hostes esse infestos, auxili spem nullam. —
7. Dí meliora (tibi dent)! — 8. Tibi, omnipotens Deus, beneficia de
bemus maxima. — 9. In oppido captö duo milia modium frumenti 
inventa sunt. — 10. In sepulcro quodam inscriptum erat:

Mi fili, bene quiescas, mater tua rogat tě, ut sě ad tě recipias.

1 W T ----------—  É l i M

Obr. 4.

a) U subst. familia (domácnost, rodina) se zachovala v úslovích 
mater familias, pater familiás v gen. sg. původní koncovka -as.

b) Subst. dea a fília mají v dat. a v abl. pl. konc. -ábus (na rozlišení 
od tvarů dis a filiis, jež označují maskulina).

*) málum, i, n .: jablko.
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c) Substantiva -ius, -aius, -eius a -mm tvoří častěji gen. sg. kon
covkou -i. Také vokativ sg. bývá zpravidla u těchto jmen zakončen -i 
(mi filil).

d) Substantivum deus má ve vokat. sg. (pokud se sg. užívá; proč?) 
tvar deus!, v nom. pl. dl, v dat. a abl. pl. dis.

e) U jmen značících peníze, m íryaváhy se zachovala v gen. pl. 
původní koncovka -um (triamília talentum).

Týž gen. pl. mají substativa triumvir, decemvir a pod. (tedy: tri
umvirum).

1. Šetrnost je ozdobou dobrých hospodyň. — 2. Římané stavěli 
chrámy také bohům a bohyním přemožených národů. — 3. Když 
Augustus dostal zprávu, že římské vojsko bylo Germány přemoženo, 
zvolal: ,, Quintilis V are ( V drus) , vrať mi mé legie! “— 4. Poslouchej, synu 
můj, těch, kteří jsou moudřejší než ty! — 5. Smiluj se nade mnou 
(gen. bez předl.), můj Bože!—6. Vergiliovy básně se čtou ještě dnes (etiam 
nunc)  na našich školách. — 7. Z úrodného Egypta se dováželo každoroč
ně do Itálie mnoho tisíc měřic obilí. — 8. Velitel odvezl z dobytého města 
mnoho tisíc talentů stříbra. — 9. Tys nevěděl, že bratr prodal zahrady 
a pole za (abl. bez předl.) 200.000 sesterciů? — 10. Moc římských 
triumvirů nepotrvala (máneo) dlouho.

Nezapomeňte se naučit novým slovesům!

O pakování I.

1. Improbe Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit. —
2. Obsequium amicos, veritas odium parit. — 3. Puras Deus, non ple
nas aspicit manus. — 4. Poeta nascitur, orator fit. — 5. Malum nascens 
facile opprimitur, inveteratum fit robustius. — 6. Dormit aliquando 
ius, moritur numquam. — 7. Victores Romani dis deabusque, qui in 
Capitolio colebantur, semper pro victoria gratias agebant. — 8. Apud 
Romanos pater familias potestatem vitae necisque habebat. ■— 
9. Gratias tibi agimus, omnipotens Deus! — 10. Augustus carmina 
Vergili adversus testamentum eius cremari vetuit.

1. Dělejte, co máte dělati! — 2. Ošklivější je klamat než být klamán. 
— 3. Velitel udělal útok na nepřátele a zmocnil se jejich tábora. —
4. Šťasten jest, koho cizí nebezpečí činí opatrným. —■ 5. Pravdu mluv,
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špatnému (akus. pl. neutra) se vyhýbej a dobro čiň! — 6. Caesar vy
pravuje, že se Helvetiové pokusili táhnouti přes římskou provincii. — 
7. Kde vládne hněv, rozum nic nezmůže.--- 8. Velmi tě nabádám, můj 
synu, abys bedlivě přečetl knihy, které jsem ti poslal. — 9. Kdo se 
o vlast zasloužili, ty nejenom ctěme, ale také se (jim) obdivujme! —
10. Když se velitel zmocnil města, poděkoval bohům a bohyním a roz
dělil vojsku mnoho měřic pšenice.

11.

Věty účelové.

Co jsou to věty účelové? Jaké pro ně platí pravidlo v latině?

Pamatujte spojky: aby — ut, aby ne — ně, a aby ne — něve.
Věty účelové se uvozují také takto: aby tím (snáze) — quö (faci

lius) , aby nikdo — ně quis, aby nic — ně quid, aby nikdy —- ně umquam, 
aby nikde —■ ně usquam, aby žádný muž — ně qui vir, aby žádná žena
— ně qua fěmina, aby žádůé slovo —- ně quod verbum.

Pater optat, ut ad sě veniás. Vztahuje-li se zájmeno ve větě účelové přímo 
k podmětu věty hlavní, který je v 3. osobě, užívá se zájmena zvratného.

1. Ea condicione nati sumus, ut agendi aliquid semper causam 
habeamus. — 2. Memoria cottidiě exercenda est, ně minuatur. —
3. Delecti cum Leonida missi sunt, ut Thermopylas occuparent něve 
barbarös longius progredi paterentur. — 4. Lěgěs breves esse debent, 
quö fac iliu s  memoria teneantur. — 5. Cautum est lege apud Rö- 
mánös, ně quis magistratum caperet (natu) minor annorum triginta.
— 6. In summö periculo senatus decernebat, ut consules viderent, ně 
quid  detrimenti res publica caperet. — 7. Ně mortem um quam  
timeas, cottidiě tibi mox esse moriendum cögitá. — 8. Iústitiae primum 
munus est, ně quis cui noceat.

9. Caesar legátis imperavit, ut ad sé venirent. — 10. Iugurtha 
milites monebat, ně sě suumque exercitum Römánís proderent.

1. U Římanů byl zákon, aby těla mrtvých nebyla v městě spalo
vána ani pohřbívána. — 2. Mnozí ze spiklenců utekli z města, aby ne-' 
byli chyceni a usmrceni. — 3. Cicero bedlivě pečoval, aby stát nebyl 
Katilinou podvrácen a potlačen. — 4. Hoši musí být často napomínáni, 
aby něco nerozvážně neudělali. — 5. Nemluvíš o své slávě, aby ti nikdo
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nezáviděl? —■ 6. Málo (pauca) se má psát, aby se něco nenapsalo špatně. 
— 7. Přeji si, abyste mluvili pravdu, aby nikdo vámi nebyl klamán.

8. Poražení nepřátelé prosili Caesara, aby jich ušetřil. — 9. Občané 
dobytého města prosili vítěze, aby jejich město nezbořil a aby nepro
dával jejich ženy a děti do otroctví (sub coróna vendere). — 10. Nepřá
telé zapálili své domy, aby nic z jejich majetku (věcí) nepřišlo do mo
ci vítězovy.

12.

Věty ohavné a zabraňovací.

1. Post pugnam ad Cannás commissam Romani tim ě b a n t, ně 
Hannibal Römam aggrederetur. — 2. Mílites, ně circumvenirentur 
v e riti, fugae se mandaverunt. — 3. Saepe tim ebam , ně evenirent 
ea, quae acciderunt. — 4. Omnes labores tě suscipere vidémus; t i 
memus, ně nön (ut) sustineas. — 5. Viri constantes et probi núllá ré 
á virtúte deterrentur nec m e tu u n t, ně quando sua facta sib i no
ceant.

6. Nön d e te r re t  sapientem mors, quominus (ně) in omne tempus 
rei publicae suísque consulat. — 7. Aetas nön im pedit, quominus (ně) 
litterarum studia úsque ad ultimum tempus vitae teneamus. — 8. Han
nibal núllá ré d e te r r i tu s  est, quominus (ně) exercitum in Italiam 
trádúceret. — 9. Atticus recú sáv it, quominus (ně) statua sibi pone
retur. — 10. Alexandro nihil o b s titi t ,  quominus (ně) ad Oceanum 
penetraret.

a) Po slovesech znamenajících obavu (verba timendi: tímeo, metuo, 
vereor) a po výrazech souznačných (metus est, fericulum est) se klade 
ve vedlejší větě konjunktiv podle pravidla o větách účelových.

Spojky: ne — že, ně nön (ut) — že ne.

b) Po slovesech znamenajících zabraňování [verba impediendi: 
impedió(tě), obstó(tibi), děterreó, recúsó] se klade často místo spojky 
ně spojka quominus (s konj. vět účelových).

Pozn.: Prohibeo m á  zpravidla vazbu s inf. (tě loqui).

1. Nebál jsi se, že se budou rodiče na tebe (dat.) hněvat? —
2. Bojím se, že tvou práci zvětším. — 3. Nikdy jsem se nebál, že se
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stanete mými nepřáteli. — 4. Už jsme se báli, že nepřijdeš včas. —
5. Tohoto člověka bych se ostýchal chváliti (inf.!).

6. Hněv vadí duši, aby poznala pravdu. — 7. Nic mě neodstraší, 
abych nehájil vaše právo. — 8. Krátkost času mi brání (vazbou pas.), 
abych vám všechno vyložil. — 9. Co ti překáží, abys mluvil pravdu 1 
— 10. ‚Bolest mi brání, abych ti o tom (otévéci) Více napsal.

13.

Odchylky v. sklono vání substantiv III. deklinace.

Zopakujte si skloňování substantiv III. deklinace i odchylky, které už 
znáte!

1. Gubernator in puppi altá seděns gubernaculum teněbat. —
2. Campáni, qui rebellaverant, secúri percussi sunt. — 3. Athenienses 
saepe optimis viris aqua et igni interdixerunt. — 4. Gutta cavat lapi
dem nön vi, sed saepe cadendö. — 5. Romani dis deábusque magnam 
multitudinem boum, suum oviumque immolabant. — 6. Pueri Lace
daemoniorum tantummodo ad septimum annum sub cúrá matrum 
erant. — 7. Milites Hannibalis magnitudine nivium itinere nön pro
hibiti sunt. — 8. Romulus Iovi Optimo Máximö fanum vovit, quod 
postea templum Iovis Statoris appellatum est. —- 9. Quod licet Iovi, 
nön licet bovi. — 10. Mel in öre, verba lactis, fel in corde, fraus in 
factis.

a) Substantiva febris, pappis, secúris, sitis, turris, vis (Neapolis, 
Tiberis) mají v akus. sg. konc. -im a v abi. sg. -i. Ignis má obyč. v abi. 
sg. - i .

b) Substantiva rovnoslabičná (podle vzoru avis)  mají v gen. pl. 
-ium, ale canis a iuvenis mají -um.

c) Substantiva (podle vzoru trabs), jejichž kmen je zakončen 
aspoň dvěma souhláskami, majivgen.pl. -ium.

d) Substantiva pater, frater, mater, paréntes mají v gen. pl. konc.
-um.

e) Nepravidelné tvary mají:
hós, bovis; g. pl. boum, dat. a abl. pl. búbus
iter: v ostatních tvarech kmen itin- (iter, itineris)
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Iuppiter, Iovis, Iovi, loveni, Iuppiter! love 
nix, nivis, g. pl. nivium 
senex, senis, g. pl. senum 
siis, suis, dat. a abi. pl. subus
Pamatujte: caput, capitis; cor, cordis; lac, lactis; mei, mellis.
1. Nemocní lidé bývají často trápeni (confício) horečkou a žízní. —

2. Nepřátelé vrhali na římské vojáky s vysoké věže střely a kamení. —
3. Liktoři, kteří nosili svazky prutů se sekyrou, byli služebníky a prů
vodci římských konsulů. — 4. Neužíváme ani vody ani ohně, jak praví 
přísloví, častěji než přátelství. — 5. Nepřátelé nevydrželi sílu útoku 
našeho vojska a dali se rychle na útěk. — 6. Mysl (pl.) mladíků musí 
být řízena rozumností starců. — 7. Nesmírná jest láska rodičů k (ergá 
s ale.) dětem. — 8. Můj dědeček nám často vypravuje o věrnosti psů. —
9. Některé staré národy se živily mlékem, masem a sýrem. — 10. Dlouhá 
je cesta naučeními (per s akus.), krátká a působivá příklady.

JL4.

Odchylky v skloňování adjektiv III. deklinace.

Substantiva deklinace IV. a Y.

1. Vir sápiens cum á divite tum ab humili et paupere colitur. —
2. Homines creduli facile á mendace (ab homine mendaci) decipiuntur. 
— 3. In sepulcro vetere haec scripta leguntur: C. Vettiö Capitolino 
filio mater infélicissima fecit. Vixit annös XIII, nátálí suö, hörá quá 
natus est, est mortuus. — 4. Mense Mártiö est initium veris, Iúniö 
aestatis, Septembri autumni, Decembri hiemis. — 5. Cicero litterarum 
studia ardenti animo complexus est.

6. Amplae domus regum altis porticibus ornabantur. — 7. Henna, 
oppidum Siciliae, lacubus lúcisque plurimis continebatur. — 8. Ex 
propinquis arcibus milites arcubus armati convenerunt. — 9. Populus 
Römánus in XXXV trib u s  dividebatur, quarum IV erant urbanae, 
ceterae rusticae.

10. D ies dicta est accusato, ut criminibus responderet.
Zopakujte si známá vám již pravidla o skloňování adjektiv III. deklinace! 
a) Adjektiva ve významu substantivním se skloňují jako stejně 

zakončená substantiva (od lháře — d mendace; od lživého člověka — ab 
homine mendaci; jak přeložíme á sapiente?).
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b) Substantivum natalis (původně adjektivum: dies náíális) má 
však v abi. sg. -i.

Podobně jména měsíců -er, která byla původně adjektivy (mensis 
September).

c) Participium praes, má v abl. sg. -e, ale je-li ho užito ve významu 
adjektiva, má konc. -i (in praesenti periculo).

d) Substantiva IV. deklinace -us jsou masculina, ale: domus, ma
nus, porticus, tribus jsou feminina.

e) Subst. domus má v abl. sg. -ó, v akus. pl. -ös.
f) Některá substantiva IV. deklinace mají v dat. a abl. pl. původní 

koncovku -ubus: lacus — lacubus, arcus — arcubus, artus — artubus, 
quercus — quercubus, tribus — tribubus.

g) Substantiva V. deklinace jsou vesměs feminina, jen diěs jest 
masculinum. (Ale ve významu určitého, smluveného dne nebo lhůty je 
diěs femininum.)

1. Kéž je duch (pl.) bohatých vždy dojat prosbami prosebníků! —
2. Děd mého přítele zemřel o svých narozeninách. — 3. V prosinci jsou 
dny nejkratší, v červnu nejdelší. — 4. Je známo, že Římané často 
malou hrstkou vojáků zahnali mnohem větší sbory nepřátelské. — 
5. Muži zachránili z hořícího domu jen (to) nejnutnější. — 6. Zajatec 
přivedený našimi vojáky se třásl na všech údech. — 7. Nevěděli jsme, 
že tolik domů bylo zničeno požárem. — 8. Velká bouře .vy vrací i staré 
duby (pas.).. — 9. Nehledáme spásu v silných údech, nýbrž ve vědách 
a v uměních. — 10. Sešli jste se všichni v smluvený den?

15.

Slovesa II. konjugace.

(I. část.)

Zopakujte si slovesa II. třídy, jimž jste se zatím postupně naučili!

1. In antiquis domibus saepe inscriptum legebátur:
CAVE CANEM! — 2. Ducis oratióne commoti milites fortiter proe

lium commiserunt et hostem superaverunt.— 3. Némö apud Römánös 
antiquis temporibus maiörés divitias possedit quam Crassus.— 4.Conscia 
mens recti famae mendacia ridet. — 5. Cum loquereris, omnes ex öre
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tuö pependerunt. — 6. Dux militibus fortibus honores et praemia 
spopondit. — 7. Orator civibus suasit, ut classem augerent. —
8. Littera scripta manet. — 9. Nemö sine vitiis náscitur, optimus ille

est, qui minimis urgetur. —
10. Boni cives semper ea, 
quae leges iussérunt, faciunt, 
vitant ea, quae vetuerunt.

1. Vyzvědáni oznámili, 
že nepřátelé hnuli táborem. 
— 2. Mnoho jsme se nasmáli, 
když jsme čtli tuto knihu 
( partie.!) .  — 3. Dobří vojáci 
vždy rychle provedou, co ve
litel rozkáže. — 4. Zvětšiii 
jste chyby svých přátel tím, 
že jste je omlouvali (Zkraťte  

gerund. nebo p a rtie .!). — 
5. Cicero vypravuje, že jeho 
dům na Palatinu vyhořel. — 
G.Víme,že přátelství bez lásky 
nepotrvá. — 7. Čteme, že řím
ští vojevůdci často v bojiza- 

Obr. 5. světilinové chrámy bohům a
bohyním.— 8. Dobře víme, 

že památka slavných činů vždy potrvá. — 9. Je všeobecně známo, že 
Augustus velmi mnoho přál vědám a uměním. — 10. Jest všeobecně 
platný zákon (lěx rata ac f irm a ), lcteiý rozkazuje rodit se a umírat.

16.

Indeclinabilia. — Singularia et pluralia tantum.

a) Některá jména jsou nesklonné, jako na př.: fás, nefás, iussu, 
in iussú , náiú, sponte.

b) Některá substantiva se vyskytují jen v singuláru: peeúnia, aes 

aliěnum .
c) Jiná opět mají jen plurál: maiores, posteri (m inores), arm a, 

moenia, d ivitiae, preces, m inae, castra, insidiae.; rěs (adversae, secundae).



1. Plerique homines sciunt, quod fás est, sed pauci faciunt. — 
2.! Nefas nocére vel malö fratri puta! — 3. Qui a e re a lié n ö  premitur, 
magno onere premitur. — 4. T. Manlius Torquatus secúri percussus est, 
quod in iussú  imperatoris proelium commiserat. — 5. Is civis bonus 
nominandus est, qui sua sponte, nön vi coactus legibus paret.

6. M aiörés nostri hospitem violáre nefas putabant. — 7. P e 
cunia apud antiquos Römánös nömen ex (podle) pecore duxit. —
8. Hostés arm a ceperunt et ex Insid iis in nostros impetum fecérunt. 
— 9. Saepe quem precés nön mövérunt, movent m inae. — 10. Sa
pienter cogitant, qui in rébus secundis (rés) adv ersas  timent.

Obi’. 6.

1. Jest dovoleno i od nepřítele se učiti (býti poučován). — 
2. Všichni dobře víte, že je hříchem porušiti přísahu. — 3. I staří 
pokládali za hřích poškoditi chrámy bohů. —• 4. Na rozkaz velitelův 
byl v krátké době postaven (faciö) most přes ( in  s abl.) řeku. — 
5. Udělali jste to dobrovolně? — 6. Kéž sláva předků potomky povzbu
zuje k slavným činům (p a s .! ) . — 7. Je jisto, že velké bohatství nečiní 
člověka šťastným (a  v pas.? ). — 8. Na rozkaz legátův učinili vojáci 
útok na hradby nepřátel a brzy se zmocnili města. — 9. Kdo je v naší 
třídě nejmladší? — 10. Musíte poslechnout, protože jsem starší.

17.

Substantiva s jiným významem v singuláru a s jiným v plurálu.

(ops) opis: opěs pomoc, moc: bohatství
cöpia: copiae zásoba: sbory
im pedim entum : im pedim enta překážka: zavazadla
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littera: litterae písmeno: písmena; dopis: 
literatura

aedes (sg.): aedes (pl.) chrám: příbytek
finis: fines konec: hranice, území
aqua: aquae voda: lázně
auxilium: auxilia pomoc: pomocné sbory

Pozn.: Substantivum locus je různosklonné, tvoří plurál bucl Ioca (místa 
v krajině) nebo locl (jednotlivá místa, zvl. v knihách).

1. Rěs humánae multö magis Dei ope quam ratione hominum 
gubernantur. — 2. Non opibus virtus, sed opes virtúte parantur. —
3. Consul magnis itineribus ad collegam cöpiás dúxit. — 4. Catö 
dicebat: „Rem tene, verba sequentur; rerum enim copia verbörum 
copiam  gignit“ . — 5. Im p ed im en ta  exercitui in itinere magnö 
im pedim ento  (dat. účelový; k, na) erant. — 6. Illis, qui iúdicában- 
tur, A l i t te r a  salutaris, C l i t t e r a  tristis erat; illa enim absolvebantur, 
hác condemnabantur. — 7. In aede Sáturni, quae in Capitolio aedi
ficáta erat, erat aerárium. — 8. In aede Vestae ignem perpetuum 
á virginibus servátum esse legimus. — 9. In libris Ciceronis praeclárí 
loci antiquorum poétárum saepe leguntur. — 10. Hannibal exercitum 
in Italiam per Ioca ávia dúxit.

1. Všichni dobře víte, že se bez pomoci Boží nikdy nic nestalo. — 
2. Nepřátelé připravili velmi velkou zásobu obilí. — 3. Když naši 
umístili v městě kořist, zavazadla a zajatce, očekávali pomocné sbory. 
— 4. První z 24 písmen latinských je písmeno A. — 5. Milý je dopis 
milého přítele. — 6. Dům (příbytek) Ciceronův, postavený na Pala
tinu, byl od jeho nepřátel zbořen. — 7. Protože se Helvetiové domní
vali, že mají těsné území, rozhodli se vyjíti (proficiscor) z vlasti. —
8. Lázně, které Karel IV. nalezl, již mnohým vrátily (obnovily, reficio) 
zdraví. — 9. Naučili jsme se zpaměti mnohým místům Horatiovým 
a Vergiliovým. ■— 10. Je známo, že Vergilius napodobil mnoho míst 
Homérových.

18.

Jména místní.

1. Iugurtha, rěx Numidárum, captus Römam abductus est. —
2. M. Tullius Cicero XXVII annos nátus Römá Athenas iter fecit.—
3. Hannibal Carthágine fúgit, ně á Römánis caperetur. — 4. Ovidius
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poeta Römá Tomidem in exsilium profectus est. — 5. Corpus Alexandri 
Magni, qui Babylone mortuus est, Alexandriam Babylóne transpor
tatum est. — 6. Römae consules, Athénis archontes, Carthagine iudices 
creabantur. — 7. Athenienses quotannis navem in insu lam  Delum 
mittebant. —■ 8. Cum Hannibal Römánös ad Cannas oppidum vicisset, 
in u rbe  Römá vöcés audiebantur: Hannibal ad portas.

9. Cum Cicerö domö profugisset, T. Pomponius Atticus ei ducenta 
milia sestertium dedit. — 10. Parvi sunt foris arma, nisi est consi
lium domi.

Jména měst (a malých ostrovů) se kladou při určení na otázky 
kam? odkud? a kde? bez předložky:

a) kam?: Romam, Corinthum, Athénas, Carthaginem — akus.
b) odkud?: Römá, Corintho, Athénis, Carthagine — ablativ
c) kde?: 1. Römae, Corinthi — u jmen I. a II. dekl.,

jsou-li v sg., genitiv
2. Athénis, Carthagine — u ostatních ablativ.

Pózu.: Je-li vlastni jméno blíže určeno jménem obecným (urbs, oppidum, 
Insula), klade se tu předložka: in urbe Römá, ex urbe Römá, in urbem Romane.

Podobnou vazbu mají substantiva: domus, rús:

kam ?: domum, rús
odkud ?: domö, « re
kde?: domi, rúri (staré lokativy).

Pozn.: Itunň: na zemi, doml belllque: v míru i ve válce, lerrá marique: na
zemi i na moři.

1. Vyslanci byli posláni nepřáteli do Říma, aby prosili o mír. 
(Lze zkrátit včtu vedlejší?) — 2. Dionysius byv vyhnán ze Syrakus trávil 
život v Korintě. — 3. Alexander Veliký zemřel v Babyloně a pochován 
byl v Alexandrii. — 4. Je známo, že v městě Praze se narodilo mnoho 
slavných mužů (mnozí a slavní m.). — 5. Přítel odjel z města Syrakus na 
Maltu. — 6. Po smrti Caesarově Cicero pospíšil z venkova do Říma. —
7. Římané vykonali mnoho slavných činů na zemi i na moři, v míru 
i ve válce. — 8. Dlouhou cestou unavení i ha zemi dobře spí. —
9. Mnozí obyvatelé městští tráví v létě život na venkově. — 10. Kdy 
dnes přijdeš domů?

Umíte již nová slovesa?
i|; **
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De Scipione Nasica et Ennio.

Nasica cum ad poetam Ennium venisset eique ab ostio1) quaerenti 
Ennium ancilla2) dixisset eum domi non esse, sensit illam domini 
iussu dixisse et illum intus3) esse. Non multo post cum ad Nasicam 
venisset Ennius et eum ab ostio quaereret, exclamavit Nasica se domi 
non esse. Tum Ennius dixit: „Quid? Ego non cognosco vocem tuam?“ 
Hic4) Nasica: „Homo es impudens!5) Ego cum te quaererem, ancillae 
tuae credidi te domi non esse, tu mihi non credis ipsi?“

1) ostium: dveřo — 2) ancilla : služka —  3) intus: u vn itř —  4) hic: tu , na to  — 
5) impudens: nestoudný, drzý.

O pakování II.

1. Vereor, ne foedus nostrum satis firmum non sit. — 2. Vis vim 
vi expellit. — 3. Dum vires animique sinunt, tolerate labores! —
4. Socrates dicebat sibi condimentum cibi esse famem, potionis sitim.
— 5. Augustus navalis proelii spectaculum populo dedit trans Tiberim.
— 6. Apud Neapolim situs est Vesuvius, cuius ignibus oppida Pompei 
et Herculaneum deleta sunt. — 7. Est modus in rebus, sunt certi de
nique fines. — 8. L. Mummius plurima ornamenta Corintho Rcmam 
asportavit. :— 9. Caesaris virtus domi militiaeque semper magna fuit.
— 10. Alexandrum Magnum saepe in bello humi dormivisse.antiqui 
scriptores narrant.

Obr. 7.
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1. Všichni jsme se báli, že se otec neuzdraví. — 2. Nic mi nemohlo 
zabránit, abych k tobě nepřišel. — 3. T. Manlius Torquatus dal stiti 
(s ta l)  svého syna, protože neposlechl (jeho) rozkazu. — 4. Helvetiové 
hodlajíce opustiti svou vlast, zapálili všechny své domy a zničili velkou 
zásobu obilí. — 5. Je jisto, že peníze bývají velmi častp příčinou vel
kých sporů. — 6. Vyslanci přišli z Říma do Athén, aby (si) opsali slavné 
zákony Solonovy. — 7. Vergilius se odebral churav z Athén do Brun- 
disia. — 8. Proč jsi bez rozkazu rodičů zůstal na venkově a nepřišel jsi 
do Prahy? — 9. Kdy se tvoji rodiče vypraví na venkov, aby se zotavili 
(v irěs rejicere)? — 10. V kolik hodin (o  kolikáté hodině) býváš (dlíš) 

vždycky doma?

Slovesa!

19.

Věty tázací.

Ja k  se dělí otázky? (Srv. cvič. 14. v I. dílu učebnice!) — U tvořte několik 
latinských otázek a odpovězte na ně!

Utrum legis an dorm is?

Otázka rozlučovací přímá; tázanému se dává na vybranou, aby 
přisvědčil k jedné ze dvou (nebo několika) naznačených možností. 
Je-li otázka kladná, bývá první člen uveden v latině částicí utram

Obr. 8.
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nebo -ne (mohou se také vynechat), druhý a každý další člen částicí 
an. Je-li záporná, první člen bývá uveden částicí -ne (může se také 
vynechat), druhý an nön.

Utrum legis an dormis? — Legisne an dormis? — Legis an dormis? 

utrum — an -ne — an -0---- an.

1. Utrum divitiae an virtús hominem beátum faciunt? — 2. Egone 
nön satis intellexi an tu mutavisti sententiam? — 3. Verum hoc est an 
falsum? — 4. Estne anima húmána mortalis an nön?

5. Quid agis? — Interrogo tě, quid agas. (A. 1)
6. Ubi fuisti heri? — Dic nöbis, ubi heri fueris. (A. 2)
7. Estne frater tuus domi? — Interrogabam, essetne frater tuus 

domi. (B. 1)
8. Scrlpsistiné hás litterás? — Nesciebam, num hás litterás 

scripsisses. (B. 2)
9. Nonne hoc carmen laudábis? — Omnes exspectant, num hoc 

carmen laudátúrus sis. (A. 3)
10. Veniěsne crás an nön? — Máter scire cupiebat, utrum crás ven

tú rus esses necne. (B. 3)
Je-li otázka závislá na jiné větě, říkáme jí otázka nepřímá. Taková 

otázka má v latině vždycky k o n ju n k tiv  podle pravidla zv. con
secutio  tem porum  (souslednost časů):

Záleží tu na tom: a) je-li v řídící větě čas hlavní či vedlejší 
b) je-li děj věty vedlejší 1. současný

2. předčasný
3. následný

vzhledem k ději věty řídící.

v řídící větě A. čas hlavní B. čas vedlejší

1. současnost

2. předčasnost

3. následnost

konj. praes, 

konj. perf. 

konj. — úrus sim

konj. imperf. 

konj. plusquamperf. 

konj. — Urus essem
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T ázací částice:

a) v otázkách zjišťovacích -ne nebo num (zda);

b) v otázkách rozlučovacích tytéž jako u přímých otázek rozlučova
cí ch; výraz či ne (nebo ne, čiU nic) se překládá v otázkách přímých an 
nón, v otázkách nepřímých necne.

1. Je slunce větší nebo menší než země? — 2. Je duše lidská smr
telná nebo nesmrtelná? — 3. Zůstaneš v Praze či se vypravíš na ven
kov? — 4. Psal jsi tento dopis nebo ne?

5. Rozumějí všichni dobře? — Nevím, zda všichni dobře rozumějí. 
(A. 1) — 6. Proč jsi neodpověděl? — Otec se ptá, proč jsi neodpověděl. 
(A. 2) — 7. Co říkáš? ■— Všichni se ptali, co říkáš. (B. 1) — 8; Kdo 
otevřel dveře? — Nikdo nevěděl, kdo otevřel dveře. (B. 2) — 9. Budeš 
psát úkol? — Ptám se tě, zdali budeš psát úkol. (A. 3) — 10. Přijde 
učitel nebo ne? — Nikdo nevěděl, zda učitel přijde nebo ne. (B. 3)

* **

Thalěs, unus e septem sapientibus, interrogatus, quid esset diffi
cillimum: „Se ipsum, inquit,1) nóscere.“2) Idem interrogatus, quid 
facillimum esset, „Alterum, inquit, monere.“ 

q řekl, pravil — 2) znáti.

20.

Nepřímé otázky.

(Pokračování.)

Naučte se dobře pravidlu o souslednosti časů a dobře si je procvičte na 
různých větách. Jo to základní kámen latinské skladby. Později uvidíte, ze platí 
i pro jiné věty vedlejší. (V jakém poměru je pravidlo o cum historicum k pravidlu 
o konsekuci?)

1. Cottldiě nös nátura admonet, quam paucis rébus egeat. — 
2. Rátio docet, quid agendum sit, quid cavendum. — 3. Deliberandum 
est, non quam diu, sed quam bene vivas. —■ 4. Quis sis, nön unde natus 
sis, reputa! — 5. Virtus quö tendat, nön quid passura sit, cogitat. —
6. Hic homö numquam obliviscétur, quantam iniöriam sibi feceris. —
7. Homines saepe scire cupiunt, quae futiira sint; sed nescire ea saepe



110

melius est quam scire. — 8. Dux exploratores misit, ut sib i nuntiarent, 
num hostis appropinquaret. — 9. Augustus diu deliberabat, utrum 
imperium retineret necne. —■ 10. Sapientia sóla per sě homines beatos 
efficeret necne, antiqui philosophi saepe quaerebant. .

1. Řekni, kdo jsi, odkud přicházíš a kde bydlíš. — 2. Táži se vás, 
zda je vám něco (num quid) dražší(ho) než vlast a rodiče. — 3. Nikdo 
z nás nevěděl, proč jste plakali. — 4. Dosud (adhúc) nfevím, zůstanu-li do
ma ěi ne. — 5. Již staří filosofové pátrali, zda je duše nesmrtelná či umírá 
společně (současné) s tělem. — 6. Velitel se zeptal vyslanců, proč k ně
mu přicházejí. — 7. Bratr mi již vyprávěl, co budeš dělat a co řekneš.
— 8. Občané čekali, zda nepřítel z města vytáhne či ne. — 9. Když 
se jaro blížilo (appeto, 3), Hannibal hnul táborem (castra moveö, 2).
— 10. Když Římané vyhnali krále, volili každoročně konsuly.

Slovesa!

* **

Solon cum aliquando inter convivium1) sileret,2) interrogatus est 
a quodam, cur taceret. ‚‚Utrum taces, inquit3) hic homo, quod verba 
tibi desunt, an stultitiam tuam silentio occultare4) studes?“ Tum 
Solon: „Si stultus essem, num tacerem?“

*) convívium: hostina — 2) inquit: řekl, pravil — 3) sileö, 2: mlčím — 
4) occulto, 1: zakrývám.

21 .

Slovesa II. konjugace.

(II. část.)

1. Homo doctus in sě semper divitias habet. — 2. Caret periculo, 
qui etiam tutus cavet. — 3. Elige eum, cuius tibi placuit et vita et 
orátio. — 4. Ille vere dolet, qui sine teste dolet. — 5. Milites vulneratos 
humi iacuisge légimus. — 6. Non tacuistis, quod tacendum erat. — 
7. Quam saepe summa ingenia in occultö iacent! — 8. Necesse est, (ut) 
multos timeat, quem multi timent. — 9. Deus omnibus bonis mundum 
explevit, nihil mali admiscuit. — 10. Nötum est illud Catonis: „Cete
rum autem censeo Carthaginem esse delendam.“
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1. Ti budou vždy zdrávi, kdo ve všech věcech budou dbáti míry. — 
2. Marně se namáhá (labörö), kdo se snaží líbiti všem. — 3. Kdybys 
byl mlčel, byl bys zůstal filosofem. — 4. Snadno všichni, když jsme 
zdrávi, dáváme správné rady nemocným. — 5. Sokrates uposlechl 
zákonů a zůstal ve vězení. — 6. Bude chválen, kdo k příjemnému 
(dat. bez 'předložky) připojí (admiscere) užitečné. — 7. Chudoba na
učila lidi mnohým uměním. — 8. Je známo, že Sokrates učil žáky 
umění dobrého života (gerund.). — 9. Vybraní (muži) s Leonidou 
v Thermopylách neodolali síle nepřátelské (sustinere). — 10. Je 
známo, že staří Řekové a Římané pili víno jen (nön nisi) smíšené 
s vodou.

S. V. B. E. E. V. (Si valěs, bene est, ego valeö.)

TETEROROMAMANUNUDADATETELALATETE. *)

22 .

Qúin. — Doplnění zájmen ukazovacích.

idem, iste, ipse.

1. Quis d u b ita t, quín Deí můnus sit vita? — 2. Nön dub ito , 
quin örátiö semper magnam vim habuerit-. — 3. Nömö d u b ita t, quin 
hic labor difficilis futúrus sit. — 4. Cum Helvetii superati essent, nön 
erat dubium , quin Römáni ceteros Gallos subacturi essent.

a) Podobně jako v nepřímých otázkách klade se konjunktiv podle 
souslednosti časů po výrazu nön dubito, quin (nön est dubium, quin; 
quis dubitat, quin).

b) Která již znáte ukazovací zájmena? Náleží k nim také: 
idem (is-dem: ten-týž), iste (ten-hle), ipse (sám).

5. Nötum est illud (dictum) Catonis melius de quibusdam acerbös 
inimicos quam amicos mereri: illös verum saepe dicere,hös numquam. 
— 6. Si duo faciunt idem, nön est idem. —■ 7. Tú in is ta  epistula 
nihil mihi dö tuis rebus scripsisti.— 8. Stultus nisi quod ipse facit, 
nihil rectum putat. — 9. Num est dubium, quín veritas se ipsam  
defendat? — 10. Nömö nostrum dubitabat, quin is tu d  consilium tibi 
perniciosum esset.

*) terö, 3: tru, potírám —■ tělům: střela, zbraň — nudus, 3: obnažený, holý.
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1. Kdo pochybuje, že v ctnosti je veliké bohatství? — 2. Nepo
chybovali jsme, že tvoje rada je dobrá. — 3. Nikdo nepochybuje, že 
před Homérem žili (byli) básníci. — 4. Není pochyby, že Řekové vzdě
láním (doctrina) vynikali nad Římany.

5. Řádní muži neříkají brzy to, brzy ono, ale vždycky totéž. —
6. Týmž způsobem budeš milovati přítele jako (kterým) sebe samého!
— 7. Korint byl rozbořen téhož roku, kterého Scipio zničil Kartagó.
— 8. Nedivíme se všichni týmž (věcem). — 9. Nic nám není dražší než 
naše vlast, která je nám dražší než my sobě samým. — 10. Nikdo ne
pochybuje, že největší vítězství je přemáhati sám sebe (sebe samého).

23.

Zájmena neurčitá.

a) quis, quid — (ně)kdo, (ně)co
Těchto zájmen se užívá po spojkách si, nisi, ně, po tázacím slovci 

num a po vztažných zájmenech a adverbiích z nich vzniklých, jako 
quö, quanto a j. (Srv. cvič. 11 a 19!)

b) aliquis, aliquid — někdo, něco; aliqui (aliquis), aliqua, aliquod 
— některý;

c) quisquam, quidquam — někdo, něco (ve větách záporného 
smyslu: neque quisquam — a nikdo; neque quidquam — a nic);

d) quisque, quidque; quisque, quaeque, quodque — každý (přiklání 
se k jiným přízvučným slovům. (Suum cuique. — Optimus quisque.)

1. Quod quis metů coactus promisit, id praestáre nön debet. — 
2. Quö quis plura habet, eö plura petit. — 3. Ubi quid agere opus erit, 
dux strenuus praeficiatur! — 4. Num quid patria dulcius, num quod 
scelus turpius quam patriam prodere? — 5. Si qua venit sérö, magna 
ruina venit. — 6. Avárus neque quem quam  diligit neque ab úllö 
diligitur. —■ 7. Imperat aut servit collecta pecunia cuique. — 8. Quis
que suae fortunae faber est. — 9. Quam quisque cognoverit artem, 
in eá sö exerceat! — 10. Pestináre nocet, nocet et cúnctátiö saepe, 
tempore quaeque suö qui facit, ille sápit.

1. Jestli někdo tě nerad urazí, odpusť mu! — 2. Čím je kdo uče
nější, tím je skromnější. — 3. Kam kdo z nepřátel utíkal, tam ho naši 
pronásledovali. — 4. Jestliže někdo zahubil římského občana bez soudu



(nesouzeného) , byl z vlasti vyobcován (ei aquá et ignl atd.). — 5. Jestli
že někomu něco slíbíš, postarej se, abys v slovu dostál (fidem praestáre). 
— 6. Je nějakou částí moudrosti zakrývat hloupost mlčením. — 7. 
Jestliže nějaký čin není spravedlivý, jistě není dobrý. — 8. Nic ni
komu nebylo nikdy dražší než (jeho) bratr. — 9. Každý pokládá svůj 
život (za) nejhorší. (Aícus. doplňkový.) — 10. Ti nebudou nikdy dobře 
rozkazovat, kteří ani nikoho neposlouchají ani se ničemu neučí.

24.

Zájmenná adjektiva.

alius, alia, aliud 
alter, a, um 
alter — alter 
uter, utra, utrum 
neuter, a, um 
nullus, a, um 
sölus, a, um 
tötus, a, um ■

jiný (skloň, jako unus; gen. sg,: alterius!) 
druhý (ve význ. subst.: bližní) 
jeden — druhý 
který z obou
ani jeden ani druhý (žádný z obou)
žádný
sám, jediný
celý

uterque, utraque, utrumque jeden i druhý, oba 

Pozn.: qualis — tális: jaký — takový.

1. Aliěna nöbls, nostra plus a liis  placent. — 2. Numquam aliud  
nátura, a liu d  sapientia dicit. — 3. In magna copia rerum a liu d  alii 
natura iter ostendit. — 4. A lii divitias praeponunt, bonam a lii vale
tudinem. — 5. Ab aliö exspectes, a lte r i  quod feceris. — 6. Omnes 
homines eandem originem habent, nemö a lte ro  nobilior est. — 7. N u l
la est haec amicitia, cum a lte r  veritátis amáns, a lte r  ad mentiendum 
parátus. — S. Consules inter sě cögitábant, u te r  ad u tru m  bellum 
esset magis idoneus. — 9. N eu trum  faciendum est, u tru m q u e  enim 
vitium, et omnibus credere et nulli. — 10. Quális dux, tales milites.

1. Odpouštěj jiným mnoho, sobě nic! — 2. Co je jinému dovoleno, 
není vždycky dovoleno tobě. — 3. Od sebe samých očekávejte spásu, 
nikoliv od jiných! — 4. Jest vždycky nutno pečovati, aby byla slyšena 
i druhá strana. — 5. P,ekněte, kdo z vás nepotřebuje bližního! — 
6. Kterého z obou máš více rád, otce či matku? Žádného z obou více 
nemiluji, oba jsou mi velmi drazí (jeden i druhý jest,..). —■ 7. Oba
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chybují, i komu se líbí všechno i komu se nelíbí nic. — 8. Nikým není 
milován, kdo sám nikoho nemá rád. — 9. Římané se v krátké dobo 
stali pány celého světa. — 10. Lakomec myslí, že se narodil sobě 
jedinému.

* **

Stratonicus Atheniensis cum aliquando citharistam audivisset: 
„Alterum, inquit, Iuppiter ei dedit, alterum negávit.1)“ Interrogatus 
autem, quidnam Iuppiter illi dedisset, quid negavisset: „Male sonare,2) 
inquit, ei datum est, bene cantare negatum.“

J) nego, 1: odpírám — 2) sond, 1: hráti (na hudební nástroj).

25.

Zájmena vztažná a neurčitě vztažná.

Číslovky základní a řadové.

a) qui, quae, qucd — který (quöcum: předložka cum se tu klade 
obyčejně za ablativ vztažného zájmena);

b) quisquis, quidquid — kdokoli, cokoli; quicúmque, quaecumque, 
quodcúmque — kterýkoli, jakýkoli.

1. Ií nöbis cari sunt, quibuscwm similitudine morum coniungimur.
— 2. Male vivit, qu isquis nön vivit honeste. — 3. Placeat tibi, 
qu id q u id  Deö placuit. — 4. Levius fit patientia, qu idqu id  corrigere 
est nefá3.

5. Légio Römána initio IV mília ducentos pedites, postea I’ mília 
peditum continebat. — 6. Römáni annös numerábant ab annö Urbis 
conditae, qui fuit a. Clir. n. septingentesimus quinquagésimus tertius.
— 7. In pugna ad Issum commissa caesa sunt Persarum peditum 
centum mília, decem equitum, et á parte Alexandri quattuor milia 
quingenti saucii fuerunt, ex peditibus trecenti et duo omnínö deside
rati (sunt), ex equitibus centum quinquaginta interfecti sunt. — 8. Ale
xander Magnus annö a. Chr. n. trecentesimo vicesimo tertio animam 
efflavit. — 9. Annö a. Chr. n. quadringentesimo sexagesimo tertio 
Römae centum quattuor milia septingenti quattuordecim incolae 
censi sunt. — 10. Römáni ab Hannibale victi sunt primum ad Ticinum, 
iterum ad Trebiam, tertium ad lacum Trasumenum, quartum ad Cannas.
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a) Číslovky základní: ducenti, trecenti, quadringenti, quingenti, 
sescenti, septingenti, octingenti, nongenti; (skloň, jako boni, bonae, bona; 
přípona: -centl, předchází-lin:-genti); mille, duo mília, tria mília, ...

b) Číslovky řadové se tvoří od základních příp. -ésimus, a, um 
(ducentésimus, trecentésimus, ..., millésimus).

Pozn.: po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté: primum, iterum, tertium, 
quö/rlum.

1. Co dělá tvůj přítel, s nímž jsi přišel do Prahy? — 2. Škodí 
dobrým, kdokoli šetří špatných. — 3. Kdokoliv jsi, jednou prach a 
popel (stín) budeš. — 4. Cokoli konáš, konej rozumně a ohlížej se na 
konec!

5. Dílo Liviovo obsahovalo 142 knih. — 6. Císař Titus panoval od 
r. 79 do r. 81 po Kr. — 7. Druhá válka punská byla vedena od r. 218 do 
r. 201 př. Kr. — 8. Kartago bylo rozbořeno r. 146 př. Kr.; trvalo 
667 let. — 9. Když Hannibal překročil Alpy, měl v Italii 50 000 pěšáků, 
9000 jezdců a 37 slonů. — 10. Válka třicetiletá (třiceti let) byla vedena 
od r. 1618 do r. 1648.

Roma condita est anno a. Chr. n. septingentesimo quinquagesimo 
tertio, id est post Troiae exitium anno quadringentesimo tricesimo 
altero. Sub regibus civitas fuit usque ad annum quingentesimum de
cimum; ab eo anno usque ad annum tricesimum duo consules quotannis 
creabantur, ut civitatem regerent. His rei publicae temporibus acriter 
pugnatum est et cum Italiae gentibus de imperio et inter patricios ac 
plebeios de pari in civitate iure. Anno demum1) ducentesimo sexage
simo sexto tota fere Italia in potestate Romanorum erat. Romani cum 
Carthaginem et Corinthum anno centesimo quadragesimo sexto et 
Numantiam in Hispania anno centesimo tricesimo tertio diruissent, 
totius iam maris domini facti sunt. Sed ab eo anno usque ad annum 
tricesimum a. Chr. n. in ipsa re publica omnia bellis civilibus per
miscebantur.2) Anno sexagesimo tertio Catilina calamitatem rei publi
cae parabat, sed Ciceronis vigilantia coniuratio eius oppressa est. Anno 
tricesimo Augustus rem publicam bellis civilibus fessam3) suscepit 
imperiumque Romanum stabilivit.4)

q démům: teprve — ?) permisceo: zmítám — 3) fessus: unavený — 4) stabi
lio: upevňuji.
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26.

Číslovky podílné. — Příslovce násobná.

a) Číslovek podílných se užívá na otázku po kolika? (po jednom, 
po dvou atd.):
singuli, b lnl, terni, quatérni, quini, sěni, septeni, octoni, noveni, děni, 
undeni, duodeni, t e r n i  d ě n i , . . . ,  viceni, tricen i, .... centeni; singula m ilia , 

bina m ilia , . . . ,  centena m ilia ) .

b) Příslovce násobná se tvoří příponou -iěs (kromě prvních čtyř 
číslovek: semel, bis, ter, quater) :

qvinquiěs, seziěs, . . . ,  deciěs, . . . ,  centiěs, m iliě s ) .

P o z n .:  decies centěna m ília: 1 000 000.

1. Ut Römae consulěs, sic Carthagine bini rěgěs creabantur. — 
2. Mílites in pugna tr in is  castris potiti sunt. — 3. Alii menses tricenos 
dies, alii tricenos singulos numerant, Februárius mensis duodetriginta.

4. Deliberandum est diu, quod statuendum est semel. — 5. Bis dat, 
qui cito dat. — 6. Němě bis punitur prö eódem delicto. — 7. Septies 
quina et vicena sunt centum septuagint a quinque. — 8. Pragae |x| (decies 
centena mília) incolarum numerantur. — 9. Augustus populo et 
plebi quadringenties tricies quinquies (centěna mília) sestertium dedit. 
— 10. Caesar Attico centiěs sěstertium lěgávit.

Obr. 9.
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U subst. pomnožných se užívá číslovek podílných: binae litterae.
Místo singuli se tu dává ňni: úna castra, místo ternl — trini: trinae litterae:
Při násobení se užívá číslovek podílných: Ter b in a  šunt sex.

1. Dostal jsem od tebe dva dopisy, z nichž v druhém jsi mi blaho
přál. — 2. Od r. C82 př. Kr. bylo v Athénách každoročně voleno po 
9 archontech. — 3. Caesar diktoval Čtyři dopisy (po čtyřech) najednou 
(úna). nebo když nic jiného nedělal, sedm. — 4. Římští konsulové měli po 
dvanácti liktorech, diktátor čtyřiadvacet. — 5. Vídám svého přítele 
sotva čtyřikrát nebo pětkrát za rok (v roce). — 6. Čteme, že Augustus 
byl třináctkrát konsulem. — 7. Tiberius dal každému ze svých dětí 
(po) 200 000 sesterciů. — 8. Čtyřikrát tři je dvanáct. — 9. Dům řečníka 
Krassa byl ceněn na (abl. ceny bez předl.) 5 000 000 sesterciů. —
10. Dvakrát vítězí, kdo se přemáhá ve vítězství.

❖  *
•i*

Quid mane1) quattuor, meridie2) duos, vespere3) tres pedes habet?

*) ráno — 2) v poledne — 3) vocer. ('ouiop[)

27.

Věty důvodové.

1. Helvetii ceteris Gallis virtúte praestabant, quod fere cotti- 
diánis proeliis cum Germanis contendebant. — 2. Fidem habétis, 
quia rem satis superque experti estis. — 3. Sapiens legibus nön propter 
metum paret, sed quia id salutáre putat. — 4. Boni viri permulta 
faciunt ob eam únam causam, quoniam  honestum est. — 5. Prae
senti fortunae credere nön decet, quod futura incerta sunt. — 6. Iudex 
ab omnibus laudabátur, quod apparebat eum magna cum sapientia 
iúdicávisse. — 7. Omnes laudant, quod viris fortibus honor tribuitur.

8. Cum sis mortalis, quae sunt mortália, cúrá! — 9. Falsö queritur 
dě nátúrá genus humánum, quod forte potius quam virtúte reg á tu r. 
— 10. Siculi Ciceroni grátiás egerunt, quod de S ó optime m eritu s  
esset.

Spojky: quod, quia, quoniam (poněvadž, protože, že) se pojí s in
dikativem; cum (causále) s konjunktivem podle souslednosti časů.

Konjunktiv po spojce quod označuje důvod, který není myšlen
kou mluvící osoby (t. zv. konjunktiv cizího mínění: ze prý).
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1. Protože radíš, abych dále nechodil (discědere), myslím, že tak 
učiním. — 2. Dlouho připravuj válku, abys rychleji zvítězil, neboť 
dlouhá příprava války způsobuje (faciö)  rychlé vítězství. — 3. Protože 
život bez přátel je pln nástrah, rozum sám nás napomíná, abychom si 
zjednávali přátelství. — 4. Poněvadž jsme byli nevinni, nebáli jsme se 
ani soudce ani žalobce. — 5. Většina lidí si stěžuje, že prý je člověku dán 
krátký čas k životu (gen. gerund.). — 6. Protože vojáci byli se všech 
stran tísněni, opustili své stanoviště. — 7. Protože nebe je pokryto 
(obscurare) mraky, zůstaneme doma. — 8. Sokrates byl obžalován, 
protože p rý  kazí mládež. — 9. Desátá legie poděkovala Caesarovi, 
protože (prý) o ní (jaké zájmeno?) učinil velmi pěkný úsudek. — 
] 0. Dobře děláš, že těmto ubohým lidem pomáháš.

28.

Slovesa III. konjugace.

(1. část.)

1. .Scipio ornamenta, quae Carthaginienses ex urbibus Siciliae 
collegerant, civitatibus eiusdem insulae reddidit, cum opes Carthagi
niensium fregisset eorumque urbem delevisset. — 2. Caesar hostium 
copias fudit atque fugavit, in fines eörum irrupit, et cum in nönnullís 
oppidis praesidia reliquisset, trans Rhenum profectus est. — 3. Hostes 
adversis proeliis calamitátibusque fracti condiciones pacis accipere 
coacti sunt. — 4. Potestátem virtúte sölá emi inter omnes constat. —
5. Nön est dubium, quin colloquia prava möres bonös corrumpant. —
6. Iussu imperatoris militěs návěs conscenderunt et statim ancoiás 
solverunt. — 7. Römáni expugnávérunt Syrácúsás, quás diö máchinis 
Archimedes defenderat. — 8. Antiquos Graecos et Römánös honörés 
magnos viris dě patriá meritis tribuisse saepe rerum scriptores nárrant.
— 9. Nihil eripit fortuna, nisi quod et dedit.— 10.No,scitur ex socio, qui 
nön cognoscitur ex sě.

1. Když Římané r. 9 po Kr. vtrhli do Germanie, byli zaskočeni 
(děcifió), rozehnáni a do (ad) jednoho všichni pobiti. — 2. Romulus vy
bral sto senátorů, (s) jejichž pomocí vše prováděl (konal). — 3. Musíme 
hájiti těch (ti musínámi býti hájeni), od nichž sami jsme byli obhájeni.
— 4. Římané rozhodli, že Kartago musí být rozbořeno. — 5. Je zná-
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mo, že neštěstí odnímá člověku rozvahu. — 6. Vykonané práce jsou 
vždycky příjemné. — 7. Největšího nepřítele přemohl, kdo přemohl 
svůj hněv. — 8. Řekněte nám, která díla našich spisovatelů jste 
přečtli! — 9. Krátký život nám byl dán, ale památka na dobře strá
vený život (gen. bez předl.) je věčná. — 10. Caesar v krátké době pod
robil Gallii a uvedl (ji) pod moc národa římského.

¥ ¥*

Caesar iuvenis cum res ab Alexandro gestas legeret, flevit et 
amicis, cum interrogarent, quae esset causa eius rei, respondit: ‚‚Qua 
aetate Alexander Dareum vicit, ea ego adhuc nihil egi.“

O pakování III.

1. Caesar cum aliquamdiu exspectavisset, num hostes impetum 
facturi essent, signum proelii dedit. — 2. Vani homines, cum desperant 
de proposito, idem saepe adhibent solacium ac vulpes illa, quae clama
vit: „Acerbae sunt istae uvae!“ — 3. Nos idcirco leges magistratusque 
a maioribus habemus, ut suum cuique tribuatur neve quis sui doloris 
vindex sit. — 4. Quisquis minimo contentus fuit, is fortunatam vitam 
duxit maxime. — 5. Aetate aurea neque quisquam serviebat neque 
quidquam privatae rei habuit, sed omnia omnibus communia erant. — 
6. Caeca invidia est nec quicquam aliud scit quam detrectare virtutem. 
— 7. Difficile est dicere, quid sit, difficilius, quid fuerit, difficillimufn, 
quid futurum sit. — 8. Nihil est bonum, quidquid non est iustum, sed 
quidquid iustum est, bonum est. — 9. Effugit mortem, quisquis con
tempserit, timidissimum quemque mors persequitur. — 10. Gratum 
est nobis, quod valetis.

1. Když se ptali přátelé umírajícího Alexandra, komu zanechává 
vládu, odpověděl: „Tomu, kdo je nejlepší.“ — 2. Nikdo z nás nepo
chybuje, že i v tomto zápase naše třída zvítězí. — 3. Scipio Starší pře
mohl Hannibala, největšího vojevůdce Kartagiňanů; Scipio Mladší 
zničil město samo. — 4. Žádné zlo není bez nějakého dobra, neboť co 
někomu škodí, často druhé poučuje. — 5. Kam kdo oči obrátí, (ind. 
perf.) ‚vidí všudenej vyšší moudrost Boží.— 6. Není zlato, cokoliv se třpytí 
(splendeo, 2). — 7. Xerxes se vypravil do Řecka s tak velkými sbory, 
jaké (jak veliké) nikdo ani předtím ani potom neměl. — 8. Je známo,



že censoři byli v Římě voleni každého pátého roku. — 9. R. 1948 bylo 
mému bratrovi 19 let. — 10. Senát vzdal díky Ciceronovi, že osvobodil 
stát od (abi. separativus bez předl.) spiknutí Katilinova.

29.

Složeniny slovesa sum .

Zopakujte a procvičte si tvary slovesa jednoduchého'
1. Tam deest avárö quod habet, quam quod nön habet. — 2. Ně 

quid tibi děsit, quaesitis utere parce! — 3. Ut desint vires, tamen est 
laudanda voluntas. — 4. Maii amicos praesentes sólum colunt, boni 
etiam illös, qui longe aösunt, diligunt. — 5. Rex facile vicisset, si copiis 
ipse praefuisset et pugnae míerfuisset. — 6. Ut pauci superfuerint, 
victores swperfuérunt. — 7. Homo hómini plurimum et oóest et prodest.
— 8. Caesar considerabat, utrum sibi prodesset bellum suscipere necne.
— 9. Si tu aliis profuisses, etiam alii tibi prodessent in istö tuö periculo.
— 10. Multi cum obésse conarentur, profuerunt, et cum prodesse stu
derent, oĎfuěrunt.

Předpony: de-, prae-, ab-, inter-, super-, ad-, ob-; mezi pro- a sloveso esse se 
vkládá -d-, začíná-li tvar slovesa esse samohláskou e-.

1. Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno. — 2. Proč jsi nám nic 
neřekl? Byli bychom ti rádi přispěli.— 3. Caesar dostal od vyzvě- 
dačů zprávu, že nepřátelské sbory jsou vzdáleny od římského tábora 
24 mil. — 4. Je známo, že římskému státu stáli v čele dva konsulové. — 
5. Sokrates se v mládí (Iuvenis) také účastnil několika bitev. — 6. Po 
prudké bitvě málokteří (z) nepřátel, kteří ji přežili (kteří zbyli), byli 
našimi zajati. — 7. Není pochyby, že nečinnost vždycky duši uškodila, 
přičinlivost prospěla. —■ 8. Co prospělo tobě, neprospěje vždy jiným. —
9. Často se ptáme, co prospívá lakomci jeho ohromné bohatství. —
10. Jest si přáti, aby si lidé vždy prospívali.

30.

Sloveso possum, posse.

Sloveso possum je také složeninou slovesa esse. (Staré adj. potis — 
mocný a sloveso sum.) Před tvarem slovesa esse začínajícím samohlás
kou je předpona pot-, před souhláskou pos-:

pot-es, pot-est; pos-sum, pos-sumus.
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Inf. praes.: posse.

Ind. perf.: potui (vlastně peří. od starého slovesa poteč, 2; srv. 
partie, poténs, potentis: mocný; potentia,, potestas: moc).

I. Nön omnia possuinus omněs. — 2. Nön potest rěs publica bene 
geri multórum imperiis. — 3. Stultum est timére, quod vitare nön 
potes. — 4. Opus est te valere animö, u t possis corpore. — 5. Nihil 
sine causa factum est neque quidquam fit, quod fieri nön potest. — 
6. Ibi. potest populus valere, ubi leges populi valent. — 7. Dubitari 
nön potest, quin amicum verum aurö paráre nön possimus. — 8. Ne
scio, quomodo quis haec dicere potuerit. — 9. Labienus legatus veritus 
est, néhostium impetum sustinere nön posset. — 10. Per risum multum 
poteris cognoscere stultum.

1. Bez vlády žádná domácnost (dům), žádný stát býti nemůže. — 
2. Buďte aspoň dobří, nemůžete-li být nejlepší. — 3. Mnohým již jsi 
prospěl. Kéž bys mohl i nám prospěti! — 4. Přišel jsem domů a nikdo 
(neque quisquam) mě nemohl poznati. — 5. Kdyby lidé mohli předvída
ti věci budoucí, jistě by byli prozíravější (rozumnější).— 6. Nelze pochy
bovati, že bez ctnosti nikdo nemohl býtišťasten. — 7. Je známo, že před 
smrtí nikdo nemůže být nazván blaženým. — 8. Obávám se, že se nedá 
nalézti žádná pravá útěcha v tomto neštěstí. — 9. Nehodlám slibovati, 
co nemohu splniti (praesto, 1). — 10. Jak trapné je být od toho urážen 
(laedč, 3), na jehož křivdu (dě cuius iniůrid) si nemůžeš stěžovat !

* *$

Homo quidam, qui diu in uno pede stare poterat, Lacedaemonium 
quendam interrogavit: „Quis vestrum idem potest?“ Ille: „Nos, inquit, 
non possumus, at anseres.“

¥ *

Pyrrhus cum a Tarentinis in Italiam arcessitus esset, ut cum Ro
manis bellum gereret, Apollinem Delphicum de eventu1) belli consu
luit. Cui ( — et ei) deus respondit eum Romanos vincere posse. Non 
intellegebat rex illud non minus in se quam in Romanos valere. Itaque 
belli fortunam tentavit2) et a Romanis superatus est.

1) eventus, ús, m,: výsledek — 2) tento, 1: pokouším se o něco, zkouším.
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31.

Věty podmínkové.

a) 1. Vinceris dolöre, si cesseris; vinces, si tě contrá dolorem inten
deris. — 2. Si föns erit ipse turbidus, quod inde fluxerit, nön poterit 
esse purum. — 3. Oraculum Croeso regi respondit: „Si Halym flumen 
transgressus eris, magnum imperium delebis.“ Quod factum est.

b) 4. Res gestae, nisi eás litteris mandaremus, memoria nön te
nerentur. — 5. Cui Hector nötus esset, si Tröia fSix fuisset?

c) 6. Si grammaticus barbare loquatur, ridiculus videatur. — 7. Si 
v irtutem habeas, núllá re amplius ad beate vivendum egeas. — 8. Quod 
alias bonum et iustum est, si per vim aut fraudem petatur, malum et 
iniustum sit. — .9. Si quaesiveris, inveneris veritatem sölam homines 
Deö pröximös facere. — 10. Actus nön facit reum, nisi mens sit rea.

Věty podmínkové mají v latině tři formy:
a) Formu skutečnosti, je-li podmínka vyslovena jako skutečná: 

si — jestliže, nisi — jestliže ne; klade se tu indikativ všech časů.
b) Formu neskutečnosti, je-li podmínka vyslovena jako nesku

tečná: si — kdyby, nisi — kdyby ne; konj. imperf. pro přítomnost, 
konj. plusquamperf. pro minulost.

c) Formu možnosti, je-li podmínka vyslovena jako možná: si — 
jestliže by, nisi — jestliže by ne; konj. praes, nebo perf.

a) 1. Jestliže sis zachoval dobrou pověst, byl jsi dosti bohat. —
2. Jestliže jsi proti nám něco podnikl, jsi člověk velmi špatný. —
3. Učiníš-li, co slibuješ, budeme ti velmi vděčni; pakli*) ne, odpus
tíme ti.

b) 4. Moudrost by nebyla vyhledávána, kdyby nic nedokázala 
(efjició,3). — 5. Kdyby někdo podporoval vinníka, stal by se spolu- 
vinníkem (druhem viny).

c) 6. Jestliže by nás někdo jednou oklamal, po druhé bychom mu 
věřit nemohli (nevěřili bychom mu). — 7. Jestliže bys popřel, že duch 
přemáhá hmotu, chybil bys. — 8. Jestliže bys zde s námi byl, jinak bys 
smýšlel. — 9. Jestliže byste byli napodobili pyšné, sami byste se byli 
mohli stát (byli byste se stali) pyšnými. — 10. Jestliže by to byl někdo 
řekl, byl bys ho mohl nazvati (byl bys ho nazval) lhářem (alcus. dopl.).

*) pakli — sin (si a částice ne); pakli ne — sin minus.
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32.

Sloveso fero, ferre.

Sloveso ferre se časuje podle vzoru pro III. konjugaci, ale některé 
tvary tvoří odchylně; jsou to:

ind. praes, act.: ferö, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt;
ind. praes, pas.: feror, ferris , fertu r , ferimur, ferimini, feruntur;
imperativ: fer*) ferte;
inf. praes.: ferre, ferri;
coni, imperf.: ferrem, ferres, ...; ferrer, ferréris, ...;
ind. perf.: tuli, tulisti, ...;
supinum: latum.

1. Leve fit., quod bene fe rtu r , onus. -  - 2. Quanto quisque sibi 
plura negaverit, á dis plura fere t. — 3. Quidquid erit, superanda 
omnis fortuna ferendo est. — 4. Ovidius poeta dixit in exsilio: ‚‚Haec 
quoque feres, etenim peiora tu l ís t i .“ — 5. Illa vöx ‚‚Clvis Romanus 
sum“ saepe multis inter barbarös opem tu li t .  — 6. Bene est, cui Deus 
obtulit parca, quod satis est, manu. — 7. Fortuna opes auferre,'non 
animum potest. — 8. Consul ad patres (senatores) rettulit, quid fieri 
placeret. — 9. Praesenti credere fortunae nön decet, cum, quid vesper 
la tu ru s  sit, incertum sit. — 10. IUös ego versiculosfécí, tu l i t  alter 
honorem.

Jaký jo rozdíl mezi tvary: ferěs — ferris, ferö — ferrö, feri — ferre?

1. Kdo poskytuje pomoc špatným, po čase (pro to) má bolest. — 
2. Co osud přinese, poneseme (s) klidnou myslí. — 3. Je nejisto, co 
zítřejší den přinese. — 4. Rodiče by rádi všechno s dětmi snášeli, kdyby 
mohli. —- 5. T. Manlius Torquatus, který dal přednost staré kázni před 
láskou otcovskou, dal stíti (stal) syna, protože proti jeho zákazu (bez 
jeho rozkazu) svedl boj3 nepřítelem. — 6. Protože Rekové urazili římské 
vyslance, vypověděli jim Římané válku. — 7. Jak Caesar vypravuje, 
Germáni se mnoho lišili od způsobu života (consuetúdo) Gallii. — 8. 
Snes to a vytrvej, tato práce ti jednou (olim) prospěje. — 10. Lykur- 
gus odstranil užívání peněz,**) protože prý jsou příčinou všech zločinů.

* „ **
*) Srv. dle, duc, fac!

**) Cf. (confer, srovnej) cvič. 16!
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Aristippus philosophus servo pecuniam ferenti, cum onere pre
meretur, hoc dabat consilium: ‚‚Abice,1) quod nimium2) est, et fer, 
quod ferre potes.“

*) ctbiciö, 3: odhazuji — 2) nimius, 3: přílišný; příliš.

33.

Věty účinkové.

a) V lastn í (příslovečné).

1. Tanta vis probitatis est, ut eam etiam in hoste diligam us.— 
2. Atticus ita Graece loquebátur, ut homines crederent eum natum 
esse Athenis. — 3. Ita Orestes Pyladem amabat, ut prö eö mori parátus 
esset. —■ 4. Epaminöndás Thébánus ita veritátis amáns erat, ut ně 
iocö quidem m entiretur. — 5. Idem tam disertus erat, ut němě 
Thébánus ei pár esset éloquentiá. — 6. Virtútis tanta est vis, ut num
quam possit vir bonus esse infelix. — 7. Tantum Catonis studium erat, 
ut senex linguam Graecam didicerit. — 8. Aristides tam pauper mor
tuus est, ut nön reliquerit, unde efferretur (sepeliretur). — 9. Tanta 
tempestas coorta est, ut návěs cursum tenére nön possen t.—' 10. Nihil 
est tam difficile, ut investígári nön possit.

Věty účinkové vyjadřují účinek toho, co jest obsahem věty řídící. 
Dělíme je na: a) vlastní (příslovečné) a b) nevlastní (podstatné).

a) Příslovečné věty účinkové bývají naznačovány v hlavní větě ně
jakým příslovcem nebo příslovečným výrazem: ita, tam, adeö, sic, tális, 
tantus. Klade se v nich konjunktiv samostatně, t. j. bez ohledu na čas 
slovesa věty řídící.

Spojky: ut — že; ut nön — že ne (že nikdo — ut němá, že nic — 
ut nihil, že nikdy — ut numquam) .

Srovnejte se spojkami vět účelových!

1. Ctnost sama činí život tak šťastným (beátus), že šťastnějším 
býti nemůže. — 2. Na nebi je tolik hvězd, že je nikdo nemůže spočí
tati. — 3. Mnozí tak žili, že všichni říkali, že nežili nadarmo. — 4. Ně
které národy za starých časů měly tak těsné území, že se stěhovaly 
z domova a hledaly si nová sídla. — 5. Mnozí z vás se tak dobře učili, že 
si plným právem zaslouží nejvyšší chvály. — 6. Krajina byla bouří tak
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zpustošena, že město nemůže být obnoveno (restituo, 3). — 7. Tak 
vynikal Aristides spravedlností, že byl nazván příjmením Spravedlivý. 
— 8. Spravedlivý muž žije tak, že se nedá ničím odstrašiti (není od
strašován) od povinnosti. — 9. Děti tak plakaly, že všichni lidé byli 
dojati. — 10. Tak jste své povinnosti zanedbali, že vás nemůžeme ani 
pochváliti ani povzbuditi.

34.

Věty účinkové.

b) N evlastn í (podstatné).

Nevlastní věty účinkové stávají po výrazech: jit, ěvenit, accidit, 
contingit; facio, efficio; mös est, consuetúdo est; sunt, qui; est, qui a pod.

Klade se v nich konjunktiv jako ve větách účelových.
(Jak zní pravidlo o konj. ve větách účelových?)

Po výrazech fieri nön potest, némö (nihil) est bývá místo ut nön 
spojka quin.

1. Est mös hominum, u t ámissa cupiant. —• 2. Cicero oratióne 
suá assecutus est, u t Pompeius bellö cum piratis praeficeretur. —
3. Saepe evenit (evenit), ut honestum cum utili certet (certaret). —
4. Soli sapienti contingit, u t n ih il faciat invitus. — 5. Fieri potest, u t 
recte quis sentiat et sententiam cláré eloqui nön possit.

6. Diviciacus, dux Haeduorum, dixit fore, ut omnes Galli é finibus 
suis á Romanis expellerentur. (Jak by zněla vazba akus. s inf.?)*)

7. Est fere némö, quin acutius vitia in altero quam recta videat. —
5. Nihil est, quin male narrando depravari possit. — 9. Quis est, quin 
videat, quanta vis in sensibus sit? — 10. Némö fuit militum, quin 
nön yulnerárötur.
-------------  3

*) Vazba /ore, ut (s větou účinkovou nevlastní) nahrazuje často vazbu 
akus. s inf., hlavně tam, kde není možno utvořit inf. fut. od příslušného slovesa 
(studeo, disco; proč?). Poněvadž fore (futúrum esse) je tvar jmenný, řídí so 
konjunktiv pro výraz fóre, ut v této účinkové větě podle slovesa věty řídící.

Sestavte několik vět s vazbou akus. s inf. fut. a nahraďte pak infinitiv 
vazbou fóre, ut!
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1. Slunce způsobuje, že všechno kvete. — 2. Často se přihází, že 
sobě samým lidé nejvíce škodí. — 3. Obyčejně se stává, že své chyby 
nevidíme. — 4.Cicero svou řečí způsobil, že Katilina opustil Řím. —

5. Možná (múze se stáli), 
že se mýlím. — G. Han
nibal dosáhl (toho), že byl 
poslán (jako) velitel do 
Hispanie. — T.YAthénách 
se často stávalo, že nejlepší 
občané byli posíláni (pel
lo) do vyhnanství.

8. Rodiče i učitelé 
doufali, že se budete dobře 
učiti. — (Rodiče ani učite
lé nepochybovali, že se bu
dete dobře učiti. — Jak 
zde přeložíme? )

9. Není nikdo, kdo by 
nevěděl, jak velká dobro
diní rodiče prokazují dě
tem. — 10. Není člověka, 
který (není nikdo, kdo) 
by předvídal budoucnost. 
(Bude zde quin? A proč

Obr. 10. ne?)

35.

Slovesa III. konjugace.

(2. část.)

1. Communi periculo concordiam pari constat. — 2. Cicero dicit 
sě eö animo semper fuisse, ut invidiam virtúte partam nön invidiam, 
sed gloriam putaret. — 3. Quidquid Midas, rex Lydiae in Asia, manu 
tetigerat, in aurum vertebatur. — 4. Catö scribit antiquos Römánös 
in epulis cecinisse ad tibiam clarorum virorum laudes atque virtútes. — 
5. Barbari putabant victorem, cum aliis urbibus pepercisset, etiam



127

suae urbi temperaturum esse; quae spes eös fefellit. — 6. Caesar dé 
Helvetiorum consiliis certior factus in Galliam proficisci contendit. — 
7. Caesar narrat se ab hostibus victis obsides, servos, arma poposcisse. 
— 8. Rárö homines discunt in senectute, quae in iuventúte nön didi
cerunt. — 9. Quámdiu Hannibal in Italia fuit, némö ei in campö 
restitit. — 10. Dareus cum in fuga aquam turbidam bibisset, negávit se 
umquam bibisse suávius; numquam enim sitiens biberat.

1. Vláda nejsnáze se udržuje těmi prostředky (artěs), jimiž (na) 
počátku byla zjednána (pário). — 2. V jediném roce byly na Kapitoliu 
zasaženy bleskem dva chrámy a mnohé jiné budovy. — 3. Dobrým 
škodí, kdokoliv ušetřil špatných. — 4. Kdyby nebyl lhář jiné oklamal, 
sám by nebyl býval oklamán. — 5. Když se barbaři zmocnili města, 
neušetřili ani starců ani žen ani dětí (fěminae puerigue). — 6. V doby
tém městě ženy vzpínaly ruce k vítězi, aby jich’ušetřil. — 7. V Řecku 
zápasily o náčelnictví dvě velmi mocné obce, Sparta (Lacedaemon) a 
Athény. — 8. Ten den jsi ztratil, kterého jsi se ničemu novému nena
učil. — 9. Je známo, že z největšího (nejtrpčího)  nepřátelství vzniklo 
často věrné přátelství. — 10. Helvetiové se pokusili překročiti řeku, ale 
brzy od (tohoto) pokusu upustili.

36.

Slovesa III. konjugace.

(3. část.)

1. Fortis cadere, cědere nön potest. — 2. Silva vetus cecidit, -quam 
ferrö némö cecidit. — 3. Rem spectávimus, verba nön pependimus. —
4. Nátúram expellás furcá, tamen usque recurret. — 5. Anserum clá- 
möre custodes ex somnö excitátl cum concurrissent, hostes reppulé- 
runt. — 6. Römánl cum in áridö constitissent, in hostes impetum fecé
runt; qui in fugam coniectl á litore discesserunt ac se in Ioca superiora 
abdiderunt. — 7. Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt. —
8. Ut rerum scriptores prodiderunt, rex Gallorum, cum Römánl aurum 
pependissent, gladium addidit dicens: „Vae victis!“ — 9. Imperátor 
Titus, cum tötö dié nihil_cuiquam praestitisset, dicebat:, „Amíci, hódie 
diem perdidi!“ — 10. Melior nön erit is, qui malös sustulerit, sed is, 
qui correxerit.



1. Velká je sláva těch, kdo padli statečně bojujíce za (prö) vlast.— 
2. V bitvě u jezera Trasumenského (doplň: svedené) bylo pobito patnáct 
tisíc Římanů. — 3. Po první válce punské zaplatili Kartagiňané 
Římanům tři tisíce talentů. — 4. Spisovatelé vypravují, že u Athéňanů 
velmi často nejlepší mužové byli vyhnáni z vlasti. — 5. Vyzvědaěi 
oznámili, že nepřátelé běželi neuvěřitelnou rychlostí k řece. — 6. Ro
mulus založil město a založené (město) bylo nazváno jménem zaklada
telovým. — 7. Kdo snadno uvěří, snadno bude oklamán. — 8. Byl bys 
unikl velkému nebezpečí, kdybys byl věřil našim radám (praeceptum) .—
9. Co by se bylo stalo, kdybychom vám nebyli přispěli a kdybychom se 
nebyli postavili na odpor těm, kteří vás zradili? — 10. Když byl 
z Říma vyhnán Tarquinius, poslední král římský, byla v Římě odstra
něna královská vláda (k rá lo vstv í) .

* *

Oleum et operam perdidi.1)

Augusto aliquándo occurrit2) homo quidam corvum3) tenens, quem 
haec dicere docuerat: „Ave, Caesar, victor imperátor!“ Augustus avem 
viginti milibus sestertium emit. Hoc exemplo sutor4) quidam pauper 
impulsus5) est, ut corvum suum eadem dicere doceret. In hác autem re, 
quod corvum indocilem6) esse putabat, saepissime exclamabat: 
„Oleum et operam perdidi!“ Tandem7) cum corvo ad Augustum venit. 
Qui (=  et is) cum audivisset corvi salutationem,8) „Satis, inquit, habeo 
talium salutatorum.“ Tum corvus addidit: „Oleum et operam perdidi.“ 
Risit Augustus magnoque prétio9) corvum emit.

1) oleum: olej, opera: námaha; o. et. o. perdidi: marně jsem se dřel — 
2) occurro: přicházím do cesty — 3) corvus: havran — 4) sňtor: švec — 5) impello: 
poháním, povzbuzuji — 6) indocilis: neuřelivý — 7) tandem: konečně — 
8) salutátio: pozdrav — 9) pretium: cena.

37.

Slovesa volo, nölö, malo.

Slovesa vtílö (chci), nölö (nechci) a málo (raději chci) tvoří nepravi
delně některé tvary od kmene praesentního:

ind. praes.: volö, vis, vult, volumus, vultis, volunt;
nölö, nön vis, nön vult, nolumus, nön vultis, nolunt/, 
málö, mavis, mavult, malumus, mavultis, malunt.
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coni, praes.: velim, velis, ...; nolim, nölis, ...; malim, malis, .
imperativ: noli! nolite!
infinitiv: velle, nolle, malle;
coni, imperf.: vellem, nollem, mallem;
ind. fut.: volam, voles, . . .;  nolam, noles, ...; malam, málés, ...; 
ind. imperf.: volébam, nolébam, málébam.

Tvary kmene perfektního jsou pravidelné: volui, nölui, malui.

1. Idem velle atque idem nölle ea demum firma amicitia est. —
2. Si vis pacem, para bellum! — 3. Nönnúlli homines facere nön pos
sunt, quod v o lun t; alii no lun t, quae possunt. — 4. Núlla est haec 
amicitia, cum alter verum audire nön vu lt, alter ad mentiendum 
parátus est. — 5. In pugna ad Mundam commissa Caesar initio adeö 
victus est, ut ipse se interficere velle t, ně post tantam belli glóriam in 
manús filiórum Pompei veniret. — 6. Mös est hominum, ut n o lin t 
eundem pluribus rebus excellere. — 7. Quidam, quia in concordia 
ordinum (stavit, polit, stran) núllös sě esse vident, malae rei sě quam 
nullius duces esse m alunt. — 8. Quod tibi nön v is fieri, alteri facere 
nöli (alteri ně feceris)!*) — 9. Cum milěs in domum Archimědis intra
visset, hic dixit: ‚‚Nölí turbare circulos meös!“ — 10. N öli dubitare, 
quin in virtúte firmissimum animi praesidium sit, fuerit semperque 
futúrum sit!

Jaký je rozdíl mezi výrazy: male ■— maile, malá — málo?
Může mít tvar vis i jiný význam (subst.)?

1. Kdo chce uškoditi, snadno (si) příležitost najde. — 2. Co chce
me, (tomu) i rádi věříme, co cítíme sami, myslíme, že cítí ostatní. —
3. Kdo říká, co chce, často slyší, co nechce. — 4. Jest známo, že mnozí 
chtěli mnoho provésti, ale nemohli. — 5. Je všeobecně známo, že 
Sokrates chtěl raději zemříti než neuposlechnouti zákonů vlasti. — 
(>. Chceš-li (ně)co věděti,uě se! — 7. Šlechetný muž chce raději zemříti 
než nečestně žíti. — 8. Raději jsem vždycky chtěl bližnímu prospěti 
než uškoditi. — 9. Neodkládejte nikdy věci příliš důležité (kompar. 
absol.) na zítřejší den! (Přeložte obéma možnými způsoby!) — 10. Ne
dělej nikdy to, o čem (ákus.) nevíš, je-li (to) správné či ne!

* *_________ *
*) Záporný imperativ se obyčejně nevyjadřuje v latině kjadným impe

rativem se záporkou nön. Vyjadřuje se imperativem slovesa nölle a infinitivem 
příslušného slovesa (nebo také konjunktivem perfekta se záporkou ně).
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Cum Alexander se a Graecis ut deum coli vellet, Damis, Lacedae
moniorum rex, „Age,1) inquit, quoniam Alexander deus esse vult, 
esto!2)

q  age: nuže — 2) estö: imper. 3. os. sg. od slovesa esse: budiž; a ť (si) je!

38.

Slovesa III. konjugace.

(4. část.)

1. Populus cum t audivisset in theátrö Vergili versus, surrěxit 
universus et forte praesentem spectantemque poétam veneratus est 
quasi Augustum. — 2. Cum Hannibal primum ad Ticinum, deinde ad 
Trebiam, tum ad lacum Trasumenum cum Römánis conflixisset 
eosque profligavisset, némö Römae dubitabat, quin Hannibal brevi 
tempore Römam obsessurus esset. — 3. Thales Milesius dixit deum 
omnia ex aqua finxisse. — 4. Verres in Sicilia tabulas pictas et signa 
colligebat. — 5. Némö dubitat, quin amicitiae utilitatis causa iunetae

Obr. 11.



nihil valeant. — 6. Navem idem destruit facillime, qui construxit. —
7. Sperat adulescens sě diu victurum esse, quod sperare senex nön pot
est. — 8. Hercules leóni pellem detraxit détractamque induit. —
9. Nön est dubium, quin in quaerendis divitiis homines saepe plurimum 
temporis frústrá consumpserint. — 10. Musculus aliquandö, ut est in 
fabulis, á leóne contemptus postea leónem liberávit.

1. Když se nepřátelé blížili, vyvedl velitel vojsko z tábora a na 
příhodném místě sestavil (sestrojil)  šik. — 2. Římské přísloví hlásalo 
(fikalo)-. „Koho zbraně neochrání, toho neochrání přítel. — 3. Když 
byl sestaven šik, učinili vojáci útok na nepřítele (s) tasenými meči. —
4. Aby nemohlo být vojsko obklíčeno, velitel obklopil zadní voj silnou 
četou (manus). — 5. Staří spisovatelé vypravují, že triumfujícího 
vítěze vezli (pas.!) bílí koně na KapitOlium. — 6. Když římští vyslanci 
s ozbrojenci obklíčili dům, požil Hannibal jedu, který stále s sebou 
nosil v prstenu. — 7. Když byl Demosthenes otázán, jak (jakým způ
sobem) se stal řečníkem, odpověděl: „Spotřeboval jsem více oleje než 
vína.“ — 8. Římané pohrdli mírem, který jim po svém vítězství nabídl 
král Pyrrhus. — 9. Nad druhou válku punskou nevedli Římané žádnou 
ani větší ani nebezpečnější. — 10. Když se Rekové zmocnili Troje, 
město vyplenili a vypálili.

* **

Cum Philippus, Macedonum rex-, Lacedaemoniis scripsisset : Si in 
Laconicam venero, finibus vos expellam, illi responderunt: Si.

O pakování IV.

1. Te quidem, cum isto animo sis, laudare non possum. — 2. Hae
dui cum (když? protože?) se suaque a finitimis defendere non possent, 
ad Caesarem legatos misérunt petitum auxilium. — 3. Si sustuleris 
benevolentiam, nomen amicitiae aboleveris. — 4. Dies deficiat, si 
enumerare velim, quibus bonis male evenerit, nec minus, si comme
morem, quibus improbis optime. — 5. Aurum, aes, argentum, ferrum 
frustra natura genuisset, nisi eadem docuisset, quemadmodum ad 
eorum venas perveniretur. — 6. Quod differtur, non aufertur. —
7. Cum mihi de amici morte allatum esset, opinione omnium maiorem 
animo cepi dolorem. — 8. Numquam tam male erat Siculis, quin ali-
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quid facete dicerent. — 9. Dux cum in hostium terram invadere vellet, 
exploratores praemisit. — 10. Incidit in Scyllam, qui vult vitare 
Charybdim.

1. Konsul slíbil, že nebude v nebezpečí chyběti státu římskému. — 
2. Náš přítel by byl mohl v zápase zvítěziti, kdyby byl býval svědomi
tější. — 3. Když se Solona otázali, (zkraťte 'partie, perf. pass.), zda je 
Kroesus šťasten (blažen), odpověděl: ,,0  nikom říci nemohu, zda je 
šťasten, kdo (ještě) žije.“ — 4. Nebylo pochyby, že (z) celé Gallie 
nejvíce zmohou (posse) Helvetiové. — 5. Xerxes vypověděl válku celé 
Evropě na zemi i na moři. — 6. Římané říkali, že Afrika vždy posky
tuje (offeró)  něco nového. -— 7. Jestliže bys vše kupoval, mohlo by se 
státi ( stalo by se), že bys později všechno prodal. — 8. Někdy se stává, 
že lidé chtějí raději zemříti než žíti. — 9. Když spatřil Alexander Dio- 
gena, řekl: „Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych býti Diogenem.“
■— 10. Marně jsme se ptali, proč k nám nechce přítel přijít.

39.

Užití participia.

Participia se užívá v latině mnohem častěji než v češtině, protože 
často se jím zkracuje věta vedlejší (vztažná, časová, podmínková, 
důvodová, připouštěcí), ať stojí ve větě v platnosti přívlastku nebo 
doplňku.

Při tom part. praes, označuje děj současný, part. perf. děj před
časný, part. fut. děj následný.

Participium přívlastkové překládáme často do češtiny podstat
ným jménem slovesným: ante Christum natum  — před narozením 
Krista, ab urbe condilá — od založení města.

1. Magister iústě p ú n iěns multos discipulos corrigit. — 2. Viro 
iústö fidem habemus nön iú ra n ti. — 3. Omne malum nascens 
facile opprimitur. — 4. Parentes saepe sui ipsórum o b liti liberis con
sulunt. — 5. Hás litteras ad tě dedi, ut técum loquerer absens. —
6. Römáni annös ab urbe co n d ita  numerabant, nös numeramus eös 
á ChrTstö nátö . — 7. Occasionem semel am issam  frustra iterum 
quaeras. — 8. Viris de patria bene m eritis  magni honores semper 
tribuebantur, tribuuntur, tribuentur. — 9. Quid nöbís longa vita
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prödesset in inertia perac ta?  — 10. Scipio cum litus Áíricae a scen 
dens cecidisset, exclamavit: „Teneo tě, Africa!“

Užijte, pokud možno, participií ve větách:

1. Zákon je nařízení, přikazující (věci) čestné, zakazující opačné.
— 2. Lháři bychom nevěřili, i kdyby pravdu mluvil. — 3. Velitel po
vzbudiv vojáky, dal znamení k boji (boje). — 4. Když získáváš nové 
přátele, nezapomínej starých! — 5. Zatím co se hloupí vyhýbají chy
bám, do opačných upadají (běží). — 6. Kartago bylo založeno 130let 
před založením Říma a 300 let po vyvrácení Troje. — 7. Poněvadž jste 
všem věřili, často jste byli klamáni. — 8. Když byl Kamillus jmenován 
diktátorem, vytáhl do boje a porazil Gally. — 9. Když Scipio vytáhl 
s vojskem do Afriky, podařilo se mu (jalcá vazba?) tuto zemi pokořiti.
— 10. Velitel poručil (Ímpero) vojákům, aby zmocníce se města, u- 
šetřili žen a dětí.

40.

Ablativ absolutní.

Ablativ absolutní je vazba substantiva s participiem doplňkovým 
(nebo někdy i s jiným jménem), které se užívá v latině velmi často ke 
krácení vedlejších vět časových, podmínkových, připouštěcích a důvo* 
dových, jsou-li podměty v obou větách (ve větě řídící a ve větě vedlejší) 
ruzne. (Kdy se může užívat přechodníku v češtině?)

Si crěscit periculum, crescunt vi- Crescente periculo crescunt vires, 
res.

Cum bellum confectum esset, om- Bello confecto omnes laetabantur, 
nes laetabantur.

Quod némö resistebat, facile vi- Nullo resistente facile vicisti, 
cisti.

Quamquam omnes desperant, ego Omnibus desperantibus ego men- 
mentem aequam servábö. tem aequam servábö.

Spojka se nepřeloží, podmět se vyjádří ablativem a sloveso se na
hradí tvarem participia shodným s ablativem substantiva.

Při ději současném se klade participium praesentis (urč. sloveso 
věty vedlejší je v rodě činném).
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Při ději předčasném se klade participium perfecti (urč. sloveso věty 
vedlejší je v rodě trpném ).

1. Milites montem occupaverunt hostibus nihil scientibus. — 2, Ego 
quidem omnibus desperantibus animum nön demittam. — 3. Aetate 
aurea terra omnia per sö núllö cogente dabat. ■— 4. Aliquis vir bonus 
nobis eligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tamquam 
illö spectante vivamus et omnia tamquam eö vidente faciamus.

5. Omnia .summa consecutus es virtúte du ce , cÓ m ite fortuna. —
6. Cicero in libris suis saepissime commemorat coniurationem Cati
linae sé c o n su le  oppressam esse. — 7. Christus Augusto imperatore na
tus est, Tiberio imperatore est mortuus. — 8. Titö Livio te s te  bellum 
Punicum secundum máxime omnium memorabile fuit. — 9. Senes saepe 
dicunt: „Nöbis p u e r is  ómnia meliora erant.“ — 10. Actus mě in v i to  
factus nön est meus actus.

Misto participia může být někdy v abl. absol. položeno substan
tivum nebo adjektivum ve větách, v nichž je přísudek vyjádřen doplň
kovým jménem: Cicero consul (est, fuit, erit): Cicerone consule. Po
dobně: Hannibale duce, Liviö teste, nöbis pueris; patre invito, avö vivö.

1. Jestliže roste nebezpečí, rostou síly. — 2. Když se Peršané blí
žili, obsadili Rekové Thermopyly. — 3. Za panování Romu’ova vedli 
Římané neustále války se sousedy. — 4. Sokrates neuprchl z vězení, ač 
ho přátelé (o to) prosili. — 5. Hannibal nemohl Římany přemoci, pro
tože ho Kartagiňané nepodporovali.

0. Za vedení přírody nemůžeme chybiti. — 7. Za konsulátu Cice- 
ronova připravil Katilina úklady římskému státu. — 8. Co před Bohem 
(za svědectví B.) slíbíš, to je nutno dodržeti (teneö, 2)r — 9. Augus
tus se narodil za konsulátu Ciceronova. — 10. Proti vůli rodičů se 
nesmí nic činiti.

!)<*

Biás, unus e septem sapientibus, hostibus patriam expugnantibus 
et civibus omnibus fugientibus, onustis1) bonis2) suis, nihil asportabat.3) 
Interrogatus a quodam, cur nihil e bonis suis servaret: „Bona mea, 
inquit, mecum porto ómnia.“

1) onustus: obtížený — 2) bona, örum, n.: majetek — s) asporto: odnáším.
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41.

Ablatívus absolútus.

(2. část.)

1. Régibus expulsis Römae consules quotannis creabantur. —
2. Quaedam, quae licent, témpore et locö commutato non licent. —
3. Causa morbi inventa cúrátiö fit facilior. — 4. Xerxes Thermopylis 
expugnatis ad Athénas accessit easque nullis defendentibus interfectis 
sacerdotibus, quös in arce invenerat, incendio delévit. — 5. Nemö dubi
tabat, quin Caesar Helvetiis oppressis tötá Gallia potiturus esset. — 
6. Marcellus Syracusis expugnatis impedire voluit, né quis Archimedem 
violaret. — 7. Milites signo datö impetum in hostem fecérunt et trinis 
castris potiti sunt. — 8. Cicero interfectus est anno XXXXIII a. Chr. 
n. X IIII orationibus in Antonium habitis. — 9. Pietate adversus deos 
sublata societas generis humani tollitur. — 10. Anco Márciö mortuo 
Römáni Tarquinium régem creávérunt.

1. Po dobytí města utekli Trojane k moři a hledali ( petere)  spásu na 
lodích. — 2. Dav tuto odpověď (p a s .) , Caesar rozpustil shromáždění. —
3. L. Mummius, dobyv Korinta (po dobytí K .) ,  odvezl do Říma veliké 
množství soch a obrazů. — 4. Po skončení druhé války punské Ří
mané si podrobili celou Sicílii. — 5. Katilina zůstal v Římě, ač jeho spik
nutí bylo odhaleno. — 6. ZjecLnáš-li si nové přátele, nezapomeň starých! 
— 7. Kartagiňané požádali (za) mír, protože země byla dlouhou vál
kou vyčerpána. — 8. Peršané dosáhnuvše vítězství v bitvě u Thermo- 
pyl, věřili, že snadno porazí i ostatní sbory řecké. — 9. Po skončení 
války s Helvetii sešli se vyslanci skoro celé Gallie, aby Caesarovi 
blahopřáli. (K olika způsoby možno přeložit v itu  vedlejší?) — 10. Byť 
i všechno nám bylo odňato, láska k rodičům, k vlasti a k přátelům 
nám odňata býti nemůže.

42.

Slovesa III. konjugace.

(5. část.)

1. Multos in pericula misit venturi timor ipse mali. — 2. Nöli 
omnibus rébus amissis animum démittere! — 3. Dáréus Graecis propter 
légátös laesos bellum intulit. — 4. Tardé, quae crédita laedunt, crédi-
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mus. — 5. Labyrinthus, in quö Minotaurus inclusus erat, iussu Mínöis 
regis á Daedalo, artifice peritissimö, exstrúctum esse Ovidius poeta 
narrat. —■ 6. Histrionibus, qui partes bene sustinuerant, omnes plau
serunt. — 7. Multi et praeclari viri in summa paupertate de vita, de
cesserunt. — 8. Cicerö scribit deös immortales animos in corpora hu
mana sparsisse. — 9. Magister nöbís legit fabulam, qua narratur, quö 
modö Theseus Ariadnae auxilio é Minois labyrintho evaserit. —
10. Eódem tempore, quö Apelles clarissimas tabulas pinxit, Lysippus 
ex aere finxit simulacra.

Obr. 12.

1. Císař Vespasianus zemřel (ex s tin g u i), když mu bylo 79 let
(k d y ž trá v il 79. rok; 'partie.). — 2. Nepřátelé, spatřivše římské vojáky,
odhodili zbraně a dali se na útěk. — 3. Když se Orfeus, vycházeje z pod
světí (discédere ab Inferis), ohlédl na manželku, navždy ji ztratil.—■
4. Špatnou vládou (gerund.!) se nejvyšší vláda ztrácívá. — 5. Doufáme, 
že přítel z těžké nemoci vyvázne. — 6. Je známo, že za míru Římané 
zavírali chrám Ianův v Římě. — 7. Když bylo r. 63 př. Kr. potlačeno 
spiknutí Katilinovo, byl Řím zbaven velkého nebezpečí (abi. separa

tivus, bez předl.). — 8. Kdyby nebyli vojáci včas zavřeli městské brány, 
nepřítel by byl vtrhl do města. — 9. Rekové Troje, sevřené deset let 
obležením, lstí dobyli a požárem (ji) zničili. — 10. Nero, byv prohlášen 
(iúdicö, 1) za nepřítele (nom . doplňkový , bez předl.) vlasti, sám se 
mečem probodl.

*
*

*
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Diogenes intrans1) in urbem quandam, quae admodum2) exigua3) 
ei’at, sed magnas portas habebat: „Portas, inquit, claudite, cives, ne 
urbs vestra evadat!“

x) intro, 1: vstupuji — 2) admodum: velice — 3) exiguus: nepatrný,maličký.

43.

Vazba nominativu s infinitivem.

Co je to vazba akusativu s infinitivem? Kdy se jí užívá? Jaká pravidla tu 
platí o užívání zájmen, která vyjadřují podmět v akusativě? (Srv. I. díl učebnice, 
cvič. 53, lat. v. 9 a 10!)

Některá slovesa dicendi et sentiendi mívají v passivu vazbu infini
tivu s nominativem:

Romam a Romulo conditam esse Vypravují, že ftím byl založen Ro-
tra d u n t:  mulem, (inf„ s akus.)

Róma á Römulö condita esse t r á -  Vypravuje se, že Řím byl založen 
d i t u r :  Romulem. Řím prý byl založen

R o m u le m . (inf. s  norn.) 1 * * * * 6

1. Litterae á Phoenicibus inventae esse traduntur. — 2. Hannibal
ad CL mília hominum in armis habuisse fertur. — 3. Amicus certus in 
ré incerta cernitur; secundis enim rebus amíci parari, adversis probari
dicuntur. — 4. In Sicilia fruges inventae esse dicebantur. — 5. Cum
Galli ad Römam appropinquare dicerentur et nulla spes esset urbem
posse defendi, multi Römánörum per agrös dilapsi sunt.

6. Saepe laeti esse videmur, cum tristes sumus. — 7. Romulus 
á dis in caelum receptus esse credebatur. — 8. Mílites fortiter pugna
turi esse videbantur. — 9. Initio Hannibal á Römánis vinci non posse 
videbátur. — 10. Homines plerumque iis invident, qui ceteris praestáre 
videntur.

V češtině bývá vazba neosobní (říká se,. zdá se, prý), v latině však 
se určité sloveso trpné musí vždy shodovat s podmětem!
Na rozdíl od vazby akus. s inf. se podmět zájmenem nevyjadřuje:

Vidémus tě bene discere. X Bene discere —0— Vidéris.)

1. Homer prý byl slepý. — 2. Hannibal prý první s vojskem pře
kročil Alpy. — 3. Město Řím prý založili Romulus a Remus. — 4. Aris-
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tides prý byl nazván nejspravedlivějším z Athéňanů. — 5. Nepřátelé 
prý žádného města neušetří.

6. Tomu, kdo nic nedělá ('partie.!), zdá se, že den je dlouhý. —
7. Mnohým se zdá, že Cicero statečněji mluvil než jednal. — 8. Věřilo 
se, že nejstarší králové byli syny bohů. — 9. Zdálo se, že mluvíte prav
du. — 10. Attikus tak mluvil řecky, že se zdálo, že se narodil v Athé
nách. (Jak bychom přeložili: A. tak mluvil řecky, že lidé věřili, že se 
narodil v Athénách.?,)

*

Alexander Magnus cum aliquando Corinthi esset, ad Diogenem 
venit eumque interrogavit, num quid vellet. ‚‚Faciam, inquit, quid
quid volueris.“ — Tum ille: „Nunc quidem paululum1) a sole.“ Pariter 
responsum atque hominem admiratus rex dixisse fertur: „Sane,2) 
nisi essem Alexander, Diogenes esse vellem.“

'paululum: trochu — 2) sáně: opravdu.

44.

Vazba sloves iubeo, veto.

1. Caesar m ilitěs  pontem in flumine facere  iussit. (Caesar iussit 
—0— pontem in flumine fieri.) — 2. Lěx hom ines iusta facere 
iubet, vetat contraria. — 3. T. Manlius filium secúri —0— p e rcu ti 
iussit, quod imperio nön paruerat. — 4. Horatius poeta interrogata 
„R iden tem  dicere verum quid vetat? — 5. Pater moriens liberis 
imperavit, ut in amöre et concordia viverent.

Slovesa iubeo a vetö, jsou-li aktivní, mají vazbu akusativu s infi
nitivem. Tento infinitiv je aktivní, je-li vyjádřena osoba, jíž podmět 
rozkazuje nebo zakazuje. Není-li tato osoba vyjádřena, klade se infi
nitiv passivní.

6. Quamquam omněs milites castra relinquere v e t i t i  e ran t, 
T. Manlius cum hoste conflixit et victoriam reportavit. — 7. Scisne, 
cúr malös libros legere v e ta ris?  —■ 8. Cum periculum immineret, 
consules cum exércitu ex urbe contra hostem proficisci iu s s isu n t. — 
9. Socii triginta návěs longas Römánis auxilio (dat. účelový) mittere
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iussi sunt. —■ 10. Emendate möres veströs, púeri! Nam quae v e titi  
estis, ea potissimum facere videmini.

Passivní slovesa iubeo a vetö mají vazbu nominativus infinitivem.

(Pozor na shodu slovesa s příslušným  substantivem !)

1. Vítěz poručil přemoženým obcím, aby zbořily hradby. — 
2. Nero dal (rozkázal) zapáliti Řím, aby měl pohled na hořící Tróju 
( obraz hořící T.). —■ 3. Učitelé zakazují, aby nikdo (quisquam; proč?) 
z vás nečetl špatné knihy. — 4. Velitel zakázal, aby se ubližovalo za
jatcům. — 5. Caesar rozkázal legiím, aby se ihned daly na cestu a 
přišly k němu. (Jaké zájmeno?)

6. Bude nám zakázáno mluviti pravdu? — 7. Ačkoliv ti otec roz
kázal, abys zůstal doma, neposlechl jsi. — 8. Nakazuje se nám, aby
chom milovali bližního jako sebe samého. — 9. Po skončení války bylo 
Helvetiům rozkázáno, aby svá města obnovili. — 10. Caesarovi vojáci 
vždy rychle provedli vše, co jim bylo rozkázáno.

Opakování V

1. Hannibal anno CCXVIII a. Chr. n. Alpes transgressus bis eódem 
anno cum Romanis conflixit. — 2. Regibus in exsilium eiectis Romani 
Brutum consulem creaverunt. — 3. Qui statuit aliquid parte altera 
inaudita, haud aequus est. — 4. Infidus amicus rebus laetis praesto est;

Obr. 13.
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commutata fortuna amicum deserit. —5. Medici causa morbi inventa 
curationem inventam (esse) putant. — 6. Non sunt omnes beati, qui 
beati esse videntur. — 7. Thebis expugnatis Alexander milites domui 
Pindari poetae parcere iussisse fertur. — 8. Qua re nuntiata Caesar 
intermissa profectione atque omnibus rebus postpositis magnam 
partem equitatus contra hostes misit. — 9. Magis auctoribus Xerxes 
templa Graeciae incendi iussisse traditur. — 10. Dignum laude virum 
Musa vetat mori.

1. Scipio prý oplakal Kartago, když bylo zničeno. (Zkraťte 
partie.!) — 2. Za vedení Miltiadova porazili Rekové desateronásobný 
počet nepřátel. — 3. Caesar nemohl dobýti Novioduna pro šířku pří
kopu a výšku hradeb, ač (je) jen několik málo vojáků hájilo (abl. 
absol.!) — 4. Odstraněním pověry se neodstraňuje náboženství. —
5. Když kvetly fialky, zdálo se, že již nastává (adsum) jaro. — 6. Zdálo 
se, že jsi pečlivý, ale nebyl jsi. — 7. Sokrates, který prý byl nejmoud
řejší ze všech Reků, byl odsouzen k smrti, protože prý kazil mládež. 
(Jak zde přeložíme prý?). — 8. Nediv se, že jsi byl potrestán; zdálo se, 
že lžeš. — 9. U Římanů zákon zakazoval, aby byli mrtví pohřbíváni 
v městě. — 10. Otec tě dává pozdravovat.

45.

Slovesa III. konjugace.

(6. část.)

1. Appia via, quae Roma Brundisium ferébat, ab Appiö Claudio 
strata erat. — 2. Concordia rés parvae crescunt, discordia et maximae 
dilábuntur. — 3. Et quiescenti agendum est et agenti quiescendum. —
4. Iniúriam qui facere decrevit, iam facit. — 5. Arbores serit bonus 
agricola, quarum fructus ipse numquam aspiciet; alii enim arborum, 
quas sevit, fructus carpent. — 6. Primum bellum civile inter Römánös 
ambitione Sullae et Marii mötum est, qui summos in civitate honores 
simul petiverunt. — 7. Catö Maior ně senex quidem desisse semper rem 
aliquam summö cum studio agere fertur. — 8. Calamitas quem quae
sivit, invénit. — 9. Dum virés annique sinunt, tolerate labörés! — 10. SI 
mörés amíci cognoveris, spérö tě eius innocentiam cogniturum esse 
eique ignoscere posse. (Proč nemůže být inf. fut. od slovesa ignosco?)
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1. Helvetiové řekli Caesarovi, že byli od předků tak vychováni 
(Instituo, 3), že si zvykli rukojmí přijímati, nikoliv dávati. — 2. Kdo 
planou slávou pohrdne, pravou bude mít. — 3. Senát přiřkl Augustovi 
pocty až do té doby neslýchané. — 4. Minerva prý první zasadila olivu 
v Attice. — 5. Za zlatého věku země všechno sama rodila; nyní však 
rodí jen to, co lidé zašili. — 6. Je známo, že básníci nikdy neustali osla
vovati jméno Achillovo. — 7. Římané se nepřestali obávati Hannibala, 
dokud byl živ (živého). — 8. Mnozí později pohrdli tím, po čem dych
tivě (předtím) toužili. — 9. Velmi zřídka lidem prospělo to, čeho nej
více žádali. — 10. Ceres prý hledala (svou) dceru Proserpinu po (per) 
celém světě.

46.

Slovesa IIT. konjugace.

(7. část.)

1. Eloquentiam Athénis nátam et altam esse constat. — 2. Athe
nienses adventu Persarum núntiátö Apollinem consuluisse légimus. —
3. Consul senatum consuluit, de summa ré publica quid fieri placeret. —
4. Ut agri nön omnes fertiles sunt, qui coluntur, sic animi nön omnes 
culti fructum ferunt. — 5. Cum ingenium tuum artibus et litteris 
excultum erit, et tibi et aliis proderis. — 6. Legimus Ciceronem, cum 
prö Milone dícere inciperet, omnibus artubus tremuisse. — 7. Ipse 
Hector tremuit, cum Áiáx appropinquaret, ut cum eö confligeret. —
8. Apud Athenienses publice alebantur liberi eórum, qui prö patria 
mortem occubuerant. — 9. Némö dubitat, quin sine magnis causis 
natúra nihil genuerit. — 10. Hannibalem secundo bellö Pönicö ad 
tertium lapidem ab Urbe castra posuisse rérdm scriptores narrant.

1. Komu není milé to místo, kde byl živen a vychován? — 2. Veli
tel zatajil (skryl) své zranění, aby vojáci neklesli na mysli (animö 
děficio, 3). — 3. Q. Fabius byl poslán do Delf tázat se na radu, jakými 
(kterými) prosbami mohou býti bozi usmířeni. — 4. Je známo, že 
Rekové pěstovali vědy a umění, Římané práva a zákony. — 5. Je vše
obecně známo, že staří Římané ctili ze všech bohů nejvíce Jova. —
6. Plato vypravuje, že v poslední den života Sokrates mnoho hovořil 
o nesmrtelnosti duše. —- 7. Když byla loď zahnána k opuštěnému 
břehu, lodníci vystoupili na zemi, aby si odpočinuli. — 8. Kdyby nebyli
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Kartagiňané opustili Hannibala, nebyl by býval silami Římanů 
přemožen. — 9. Je známo, že hněv často přinesl (zrodil) krutá nepřá
telství a války. — 10. Nepochybuji, že tě tvůj přítel v neštěstí neopustí.

* *

APPIUS CLAUDIUS C. F. CAECUS, CENSOR, COS.1) BIS, 

DICTATOR, COMPLURA2) OPPIDA DE SAMNITIBUS CEPIT; 

SABINORUM ET TUSCORUM3) EXERCITUM FUDIT; PACEM 

FIERI CUM PYRRHO REGE PROHIBUIT, IN CENSURA VIAM 

APPIAM STRAVIT ET AQUAM IN URBEM ADDUXIT.

J) cos.: consul (zkratka) — 2) complures: četní — 3) Samnites, Sabini, Tusci: 
národy italské.

47.

Verba irteohátlva.

Jako slovesa počínavá označujeme ta slovesa III. konjugace, 
která označují počátek děje (a potom jeho průběh) a jsou vyznačena 
v tvarech praesentního kmene před koncovkou skupinou -sc-.

(Většina sloves počínavých nemá tvary supinové.)

1. Quae male sunt incoháta in principio, vix bene peraguntur in 
exitů. — 2. Socrates cum in iQdiciö interrogatus esset, quam poenam se 
meruisse confiteretur, respondit sö meruisse, ut amplissimis honoribus 
et praemiis decoraretur. Cuius (et eius) respönsö iudices sic exarserunt, 
ut capitis hominem innocentissimum condemnarent. — 3. Omnem 
crede diem tibi diluxisse supremum! — 4. Cum orator praeclarus in 
rostra ascendisset, omnes conticuerunt. — 5. Principiis obsta, sérö 
medicina paratur, cum mala per longas convaluerunt moras! — 6. Veri
tas visů et mora, falsa festinatione et incertis tumoribus valescunt. —
7. Endymion, si fabulis credere volumus, antiquis temporibus obdor
mivit et nondum experrectus est. — 8. Quod plebs sciverat, plébis 
scitum vocabatur. — 9. Cicerö dicit Catilinae scelera sui consulatus 
tempore maturuisse. — 10. Laus nisi nova accederet, etiam virtus 
evanesceret.
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1. Každé zlo v počátcích (rodícíse) může být snadno potlačeno; za- 
koření-li se (partie.!), vzroste. — 2. Často vzplanula válka pro (prö ?, pro - 
pter?) zcela nepatrnou (elativ) příčinu. — 3. Všichni vlastenci (dobří obča
né) pocítili bolest, když byl Cicero nucen jíti do vyhnanství. — 4 .1 kdo 
do nejtěžších nemocí upadli, často sě uzdravili. — 5. Je známo, že nikdo 
moudrý nikdy nezatoužil po bohatství. — 6. Když obilí na polích do
zrávalo, rozhodl se Caesar vytáhnouti proti nepříteli. — 7. Solon říkal, 
že každodenně něčemu se přiučujíce stárneme. — 8. Pamatuj, že bo
hatství a krása mizejí, jediná ctnost však trvá! — 9. Památka těch, 
kteří položili život (morior, 3) za vlast, nikdy nevymizela a nikdy ne
vymizí. — 10. Staré zákony buď svým stářím zastaraly nebo byly od
straněny novými.

48.

Slovesa IV. konjugace.

1. Aristides Atheniensis, quamquam summis magistratibus functus 
erat, tam pauper dě vitá decessit, ut publice sepeliretur. — 2. Ale
xander Magnus oppidum condidit eö locö, ubi Búcephalás, equus eius, 
sepúltus erat. — 3. Philosophus quidam cum 
mortem fili comperisset, aequo animö inquit:
„Nihil novi audiö, sciebam enim illum esse mor
talem.“ — 4. Polycrates anulum, quem in mare 
děiěcerat, postero die in alvö piscis repperit. —
5. Légimus Alexandrum Susis magnam vim auri 
argentique repperisse.— 6. Galli undique circum
venti desperatis omnibus rebus fuga salútem 
petiverunt. — 7. Sacrösánctum nihil apud Rö- 
inánös esse potuit, nisi quod populus plébésve 
sanxit. — 8. Iugurtha, rex Numidárum, cum 
vinctus in carcerem duceretur, risisse et excla
mavisse fertur: „Quam frigidum balneum habé
tis!“ — 9. Ante nuptias Athéniénsium puellae ad 
fontem quendam sacrum accédébant aquam haus
tum, quá (ut ea) lavarentur. —■ 10. Régis 
cuiusdam in sepulcrö haec verba leguntur:
PR OBE V IX IT  IN P R  OB OS V IN X IT  HOSTES V ICIT. Obr. 14.
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1. Dareus dal otevříti (otevřel) hrob, v němž byla pochována 
Semiramis, doufaje, že tam najde velké množství zlata. — 2. Caesar 
našel v Brundisiu tolik lodí, že mohl snadno přepraviti patnáct tisíc 
vojáků. — 3. Když se Caesar dověděl, že nepřátelé přicházejí, vyvedl 
vojsko z tábora a sestavil šik. — 4. Mnozí se domnívají, že první oby
vatelé Evropy přišli z Asie. — 5. Nikdo nepochybuje, že zákony byly 
vynalezeny k prospěchu (k blahu; dat. účel., bez předl.) občanů. -— 
<5. Gallové stanovili (slavnostně) mezi sebou přísahou, aby nikdo jejich 
úmysly ne vyzradil. — 7. Zachovávejte všichni bedlivě, co bylo stano
veno zákony! — 8. Za druhé války punské byly všechny síly Karta- 
giňanů vyčerpány. — 9. Když Dionysius opustil Sicílii, otevřel prý (si) 
školu v Korintě. — 10. Je hanebné něco jiného (jiné) mluvit, něco ji
ného mysliti; čím hanebnější je jiné psáti, jiné mysliti (cítiti)!

49.

Sěmiděponentia.

Semideponentia (sěmis: polovina) jsou slovesa, která jsou jen na 
polovinu deponentní. Mají buď:

a) deponentní tvary u kmene perfektního (audeö, gaudeo, soleö, 
fidö, confído, diffido) nebo

b) deponentní tvary u kmene praesentního (revertor).

1. Ducis ingenium rěs adversae núdáre solent, celare secundae. — 
2. Hoc maiores nostri queri solebant, hoc etiam nös querimur res hu
manas in omne nefáš lábl. — 3. Prima lěx historiae est, ne quid falsi 
dicere audeat. — 4. Alexander cum parva manu militum tötum orbem 
terrárum invadere ausps est..— 5. Duobus litigantibus tertius gaudet.
— 6. Cicero nuntio necis Caesaris nön gavisus est. — 6. Pompeius 
ubi equitatum suum pulsum vidit atque eam partem, cui maxime 
confísus erat, perterritam animadvertit, aliis quoque diffisus acie 
excessit. — 8. Fide, sed cui fldás, vidě! — 9. Nescit vöx missa semel 
reverti. — 10. Alexander in Indiam profectus á militibus reverti coac
tus est; eö locö, unde revertit, duodecim árás constituit.

1. Kartagiňané obyčejně užívali (byli zvyklí užívati) v boji slonů.
— 2. Plato obyčejně vykládal (mel ve zvyku vykládati) v Akademii 
nebo ve svých zahradách. —■ 3. Hannibal nahnal Římanům tak veliký
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strach, že se nikdo neodvažoval vyjíti před (mimo) násep. — 4. Mno
hých věcí se neodvažujeme (okus.), protože jsou nesnadné, ale jsou 
nesnadné, protože se jich neodvažujeme. — 5. Kdo se odváží obelhati 
otce, tím spíše (více) se odváží klamati ostatní. — 6. Za nepřítomnosti 
velitelovy (abl. absol.) legie se neodvážily vyjít z tábora. — 7. Diony
sius i svým dcerám nedůvěřoval, když dospěly. — 8. Nikdo moudrý 
nedůvěřuje stálosti štěstí. — 9. Je známo, že Caesar důvěřoval nejvíce 
své desáté legii. — 10. Přítel hodlaje se vrátiti do vlasti, upadl do ne
moci, z níž se neuzdravil.

* **

Hic Rhodus, hic salta!

Cum quidam in patriam revertisset, unde aliquot annos afuerat, 
iactabat1) praeclara sua facta. Inter alia narrabat se in insula Rhodo 
saliendo2) vicisse optimos in hác re artifices. Ostendebat etiam saltus3) 
longitudinem dicebatque se testes habere universos Rhodios. Tum 
unus de multitudine: ‚‚Heus^) tu, inquit, si vera narras, etiam nobis 
potes ostendere. Hic Rhodus, his salta!“

J) iactö: v y c h lo u b á m  se  —  2) saliö: sk á č i —  3) saltus, iis, m . : sk o k  —  4) heus 7  

(c ito slo v ce) n o  ta k !  v íš  co?

50.

Sloveso eo (queo, nequeo).

Sloveso eö jest nepravidelné. V tvarech od kmene praesentního se 
před -a, -o, -u objevuje -e, jinak je tu -i. V tvarech kmene perf. jsou 
pravidlem kratší tvary bez -v- (ii; toto ii se před -s stahuje v i).

ind. praes.: eö, is, it, imus, itis, eunt
ind. impf.: ibam, ibas, ...
ind. fut.: ibo, ibis, ...
part. praes.: iens, euntis
coni, praes.: eam, eös, eat, eámus, eatis, eant
inf. praes, act.: ire
inf. praes, pas.: iri (cf.: lautátum iri!)
coni. impf.: irem, ires, ...
ind. perf.: ii, isti, iit, iimus, istis, iérunt
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coni, perf.: ierim , íeris., . . .  

ind. plqpf.: ieram , Íeras, . . .  
fut. II iero, ieris, . . . ,  ierint 

inf. perf.: isse
coni, plqpf.: issem, isses, ... 
supinum: itum .

1. Discite, púeri, eunt anni möre fluentis aquae! — 2. Cum regis 
Tarquinii filius equum incitavisset, sensit Brutus in se iri, — 3. Omnes 
cives obviam iérunt Ciceroni in patriam redeunti. —• 4. Socrates nön 
recusavit, quominus poenam legis subiret. — 5. Xerxes annö a. Chr. n. 
CCCCLXXX septem diébus totidemque noctibus Helléspontum trans
iit. — 6. Céde repugnanti, cédendö victor abibis. •— 7. Ariovistus dixit 
sé Rhénum transisse nön sua sponte, sed á Gallis rogatum. — 8. Cúr 
nön redisti neque mihi librum reddidisti^ — 9. Antiquis temporibus qui 
in bellö capti erant, sub coröná véníbant. — 10. Semper erunt morbi 
gravissimi, quös né perítissimi quidem medici sánáre quibunt.

Ja k ý  je rozdíl mezi tva ry : věneo — vénio, vénl — věnii, věneunt —  veniunt, 
venerunt — venierunt?

Obr. 15.
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1. Pojďme, přátelé, je čas (k) odchodu (gerund.). — 2. Lakomec se 
stále bojí, že zahyne hladem. — 3. Caesar vypravuje, že se Helvetiové 
pokusili vyjíti ze svého území. — 4. Věrnost jako duše, odkud odešla, 
tam se nikdy nevrátí. — 5. Nesmí se pochybovat, že duše nezahyne 
společně s tělem. — 6. Stateční muži podstupují nebezpečí, aniž je 
někdo nutí (abl. abs.). — 7. Když Gallové odcházeli (abl. abs.), byl 
v Římě velký strach, že se nepřítel znovu vrátí do města. — 8. Cicero 
zdržev se dva roky v Řecku a v (Malé) Asii, vrátil se do Říma. —
9. Římané často přicházeli na tržiště, kde byli prodáváni otroci. —
10. Ani vojska ani poklady nejsou oporou království, ale přátelé, které 
ani zbraněmi ani za peníze (zlatem) nemůžeš (hon), praes, potentiální) 
získati.

* **

Agesilaus, rex Lacedaemoniorum, cum Thraciam transire vellet, 
ad Macedonum regem misit legatos, qui rogarent, utrum per hostium 
an amicorum terram iret. Cum hic respondisset se consultaturum1) 
esse, „Fiat, igitur, inquit, consultatio; nos interim iter faciemus; 
quo tendimus, íbimus.“

1) cönsultö: radím se; consultatio: porada.

Opakování  VI.

1. Graeci virtute in bellis, quae cum Persis gesserant, tantum 
assecuti sunt, quantum numquam ausi sunt sperare. — 2. Hannibalem 
primum in proelium ire, ultimum excedere solitum esse rerum scrip
tores narrant. — 3. Cicero non dubitabat, quin res publica interitura 
esset, sed nihil eum impedire potuit, quominus eam ad supremam ho
ram defenderet. —. 4. Omnia transibunt, nos ibimus, ibitis, ibunt, cari 
et non cari condicione pari. — 5. In summo discrimine centuriones 
prodierunt iuraveruntque se ducem non deserturos eundemque casum 
cum eo subituros (esse). — 6. Fiat iustitia, pereat mundus. — 7. 
Imperator Nero, cum moreretur, dixisse fertur: „Qualis artifex pereo!“ 
— 8. Demosthenes cum rho enuntiare nequiret, naturae vitium exer
citatione sustulit. — 9. Fortuna tribuit Caesari omnia, quae nemo ad 
id tempus civis Romanus quivit assequi. — 10. Notum est responsum 
illud Delphicum:

IBIS REDIBIS NON MORIERIS IN BELLO.
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1. Vojáci slíbili, že se nevrátí do tábora leč (jako) vítězi. — 2. Kdy
bys takto jednal, byla by ti dána rada na odchodnou (gen. gerund.). —
3. Mnozí si marně přáli, aby se vrátily doby minulé. — 4. Čteme, že 
Sokrates zemřel (mortem obeo), když mu bylo 70 let. — 5. Po dobytí 
Troje se Rekové vrátili do vlasti. — 6. Fabius se nedal přemluviti 
(nemohl být přemluven), aby přešel k nepříteli, ač mu byla slíbena 
čtvrtina (čtvrtá část) království (ábl. abs.!). — 7. Nepřátelé se ne
odvážili napadnout náš tábor, ač byl posádkou opuštěn. (Zkraťte 
partie.!) — 8. Neřekli jste nám, máme-li odejíti (gerund.!) či mů
žeme-li zde zůstati. — 9. Nevěděl jsem, kdy se dnes vrátíš ze školy. —
10. To je cesta k slávě. (Tak se jde k hvčzdám; astrum, i, n .) .

* **
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A P P E N D I X .

I .

De Soma condita.

Romulum Remumque cupido1) cepit in iis locis, ubi expositi2) 
ubique educati erant, urbis condendae. Sed orta3) est inter eos con
téntio,4) uter nomen novae urbi daret eamque regeret: itaque adhi
buerunt auspicia.5) Remus prior sex vultures,6) Romulus postea duo
decim vidit. Sic Romulus, augurio7) victor, urbem ex nomine suo vo
cavit. Utque eam prius legibus quam moenibus muniret, edíxit,8) ne 
quis vallum nascens9) transiret. Quod Remus irridens10) transiluit.11) 
Eum iratus Romulus interfécit, his increpitans12) verbis: ‚‚Sic deinde 
malo afficiatur,13) quicúmque transiliet moenia mea.“ Ita solus potitus 
est imperio Romulus. (Podle Livia.)

x) cupido, inis, f .: touha — 2) exponere: vyložiti, pohoditi — 3) orior, 4, ortus 
sum: vznikám — 4) contentio: zápas, spor — 6) auspicium: pozorování letu ptáků, 
věštění; a. adhibere: použíti v.; pokusili se o rozhodnutí v. — 6) vultur: sup — 
7) augurium: věštba — 8) edico, 3:  vyhlásiti — 9) vallum: násep, hradba; v. 
nascens: vznikající hr. -— 10) irrideo: vysmívati se — n ) transilio: přeskočiti — 
12) increpito: obořiti se — 13) malo afficere: pohromou postihnouti, potrestati.

II.

De Cn. Pompeio.

Unus est Cn. Pompeius, qui hon modo1) eórum hominum, qui 
nunc sunt, gloriam, sed etiam antiquitatis2) memoriam virtute supe
ravit. Ego enim sic existimo in summo imperatore quattuor hás res 
inesse3) oportere: sciéntiam4) rei militaris,6) virtutem, auctoritatem, 
felicitatem. Quis igitur6) hoc homine scientior umquam aut fuit aut 
esse debuit? Qui e ludo atque e pueritiae disciplinis,7) bello maximo 
atque acerrimis hostibus, ad patris exercitum atque in militiae discipli
nam profectus est; qui extrema pueritia8) miles in exercitu fuit summi 
imperatoris, ineunte adulescentia9) maximi ipse exercitus imperator;
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qui saepius cum hoste conflixit quam quisquam cum inimico concer
tavit,10) plura bella gessit quam ceteri legerunt, plures provincias 
confecit quam alii concupiverunt; cuius adulescentia ad scientiam rei 
militaris non alienis praeceptis, sed suis imperiis, non offensionibus11) 
belli, sed victoriis, non stipendiis,12) sed triumphis est erudita.

(Cicero, De imperio Cn. Pompei, X .)
*) non modo: nejen •—■ 2) antiquitas: starodávnost, stará doba — 3) insum, 

inesse: být y  někom, v necent— 4) scientia: znalost — 5) res militaris: vojenství —
6) igitur: tedy, totiž — 7) ludus et disciplinae pueritiae: školní výchova v dětském 
věku — 8) extremus: nejzazší; extremS, pueritia: na konci dětství — 9) ineo, inire: 
vstupuji; ineunte adulescentia: na počátku dospělého věku —• 10) concerto: 
zápasím — u ) offensio: urážka, porážka — 12) stipendium: rok vojenské služby.

III.

De Gygis anulo.

Gyges, régius1) pastor,2) cum terra discessisset3) magnis quibus
dam imbribus, in illum hiatum4) descendit, ahenum5) equum animad
vertit,6) cuius in lateribus7) fores8) erant. Quibus apertis hominis mor
tui vidit corpus magnitudine inusitata9) anulumque aureum in digi
to.10) Quem ut detraxit, ipse induit, tum in concilium pastorum se 
recepit. Ibi cum palam11) eiús anuli ad palmam12) verterat, a nullo 
videbatur, ipse autem ómnia videbat; idem rursus13) videbatur, cum 
in locum suum anulum verterat. Itaque hoc anulo usus regem sustulit 
et repente anuli beneficio rex exortus est. Nec in his eum facinoribus14) 
quisquam videre potuit.

Hunc ipsum anulum si habeat sapiens, nihilo plus sibi licere putet 
peccare, quam si non haberet. Honesta enim a bonis viris, non occulta 
quaeruntur. (Podle Cicerona, De officiis, III  9.)

4) regius: královský — 2) pastor: pastýř — 3) discedo, 3: rozestoupiti se — 
4) hiatus: trhlina — 5) ahenus: měděný — a) animadverto, 3: zpozorovati —-
7) latus, eris, n.: bok — B) fores: dveře — 9) inusitatus: neobvyklý — 10) digitus: 
prst — u ) pala, ae: kámen — 12) palma: dlaň — 13) rursus: opět — 14) facinus, 
oris, n.: zločin. IV.

IV.

De clade Cannensi.

Dum haec Romae atque in Italia geruntur,1) nuntius victoriae ad 
Cannas Carthaginem venerat Mago, Hamilcaris filius. Is, cum ei sena
tus datus esset,2) res gestas in Italia a fratre exponit: cum sex impera-
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toribus eum, quorum quattuor consules, duo dictator ac magister 
equitum3) fuerint, cum sex consularibus4) exercitibus acie conflixisse; 
occidisse5) supra ducenta milia hostium, supra quinquaginta milia 
cepisse. Ex quattuor consulibus duos cecidisse; ex duobus saucium6) 
alterum, alterum toto amisso exercitu vix cum quinquaginta hominibus 
effugisse. Dictatorem, quia se in aciem numquam commiserit, unicum-7) 
habéri8) imperatorem.

Pro his tantis totque victoriis verum esse gratias dis immortalibus 
agi haberique. (Z Livia, X X I I I11.)

q dum haec gerunVur: zatím co se toto dálo — 2) senatus datur: povoluje se 
slyšení v senátě — 3) magister equitum: velitel jízdy; zvl. hodnost řím. úředníka 
— 4) consularis: konsulem vedený —•*) occido, 3, occídi, occísum: zabiti — 6) sau
cius: raněný — 7) unicus: jedineěný — e) hábeo: mám, za někoho pokládám.

V.

De Augusti rebus gestis.

Navalis proelii spectaculum populo dedi trans Tiberim, in quo 
loco nunc nemus1) est Caesarum, cavato solo2) in longitudinem mille 
et octingentos pedes, in latitudinem mille et ducentos. In quo triginta 
rostratae naves3) triremes aut biremes,4) plures autem minores inter 
se conflixerunt. Quibus in classibus pugnaverunt praeter remiges6) 
mília hominum tria circiter.6)

In consulatu sexto et septimo, bella ubi civilia exstinxeram, per 
consensum7) universorum potitus rerum ómnium,8) rem publicam ex 
mea potestate in senatus populique arbitrium9) transtuli. Pro quo 
merito10) meo senatus consulto11) Augustus appellatus sum et lauris 
postes12) aedium mearum vestiti publice coronaque civica13) super 
ianuam14) meam fixa est clipeusque15) aureus in curia16) Iulia positus. 
Post id tempus praestiti ómnibus dignitate,17) potestatis autem nihilo 
ámplius18) habui, quam -qui fuerunt mihi quoque in magistratu 
collegae. (E Monumento Ancyrano, c. XXIII.)

x) nemus, oris, n,: háj —- 2) solum, i, n.: půda — 3) nabis rostrata: ozbrojená 
loď — *) navis triremis, biremis: loď s třemi, s dvěma řadami vesel — - 6) remex, 
igis: veslář — 6) circiter: kolem, asi — 7) consensus, us: souhlas — 8) rerum om, 
nium potiri: ujmouti se vlády nad celým státem — 9) arbitrium: rozhodnutí- 
vůle — 10) meritum: zásluha —■ n ) senatus consultum: rozhodnutí senátu ‘— 
12) postes, ium, m.: veřeje, dveře—. 13) corona civica: občanský věnec (druh řím.
vyznamenání) — 14) ianua, ae: dveře, vchod — 15) clipeus, i: š t í t ----18) curia,
ae: radnice — 17) dignitas: vážnost, důstojnost-—-18) nihilo amplius: o nic více.
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VI.

De Apelle.
Apelli fuit perpétua1) consuetudo numquam tam occupatam2) diem 

agendi, ut non lineam3) ducendo exerceret artem: quod ab eo in pro
verbium venit. Idem perfecta opera proponebat4) in pergula5) transeun
tibus atque, ipse post tabulam latens, vitia, quae notarentur,6) auscul
tabat,7) vulgus diligentiorem iudicem quam se praeferens. Feruntque 
a sutore8) reprehensum,9) quod in crepidis10) una intus pauciores 
fecisset ansas:11) eodem postero die superbo pristinae admonitionis12) 
cavillante circa crus13) indignatum prospexisse denuntiantem, ne, supra  

crepidam  iudicaret, quod et ipsum in proverbium venit. Fuit enim et 
comitas14) illi, propter quam gratior Alexandro Magno erat, frequenter 
in officinam15) ventitanti: nam ab alio pingi se vetuerat. Sed in officina 
imperite16) multa disserenti17) silentium comiter18) suadebat, rideri 
eum dicens a pueris, qui colores tenerent. Tantum auctoritati iuris erat 
in regem, alioqui iracundum.19) (Plin. Maior, Hist. Natur. X X X V .)

perpétuus: stálý — 2) occupare: obsaditi, vyplniti, zaměstnati — 3) linea: 
čára — 4) propono, 3: vystavovati — 5) pergula: výklad, atelier — 6) notare: 
označovati — 7) auscultare: naslouchati — 8) sutor: švec — e) reprehendere: kárati
— 10) crepida: střevíc — u ) ansa-, dírka (na šněrování) — 12) pristina admonitio: 
dřívější výtka, kritika — 13) crus, ris: holeň — 14) comitas: vlídnost —■ 1S) offi
cina: dílna — 19) imperitus: nezkušený, neodborný — 17) disserere: vykládati
— 18) comiter: vlídně, přátelsky ■— 18) iracundus: prchlivý.

VII.

De Furio Camillo.
Tum Galli Senones ad urbem venerunt et victos Romanos unde

cimo miliario a Roma apud flumen Alliam secuti etiam urbem occu
paverunt; neque defendi quicquam nisi Capitolium potuit. Quod cum 
obsedissent et iam Romani fame laborarent, accepto auio, ne Capito
lium obsiderent, recesserunt. Sed a Camillo, qui in vicina1) civitate 
exsulabat,2) Gallis superventum3) est gravissimeque victi sunt. Postea 
tamen secutus eos Camillus ita cecidit, ut et aurum, quod iis datum 
erat, et omnia, quae ceperant, militaria signa4) revocaret.5) Ita tertio 
triumphans urbem ingressus est et appellatus secundus Romulus, quasi 
et ipse patriae cónditor.6) (Eutropius, Breviarium historiae Romanae, I  20.)

r) vicinus: sousední — 2) exsulare: žíti ve vyhnanství — 3) supervenire: 
náhle přijíti, překvapiti — 4) signa militaria: vojenské odznaky, prapory — 
5) revocare: volati zpět, zpět" získávati —’6) conditor: zakladatel.
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VIII.

Ex Gestis Romanorum.

Rex quidam habuit fabulatorem1) suum, qui singulis noctibus 
quinque ei narrare fabulas consueverat. Contigit autem, u t rex curis 
quibusdam sollicitus non posset dormire pluresque solito2) quaesivit 
audire fabulas. Ille autem tres super haec narravit, sed parvas. — 
Quaesivit rex etiam plures. Ille vero noluit. Dixerat enim iam, sicut 
iussum erat, ei multas. Ad haec rex: „Plurimas iam narravisti, sed 
brevissimas; vellem, ut aliquam rem narrares, quae multis producatur 
verbis,3) et sic te dormire permittam. Concessit4) fabulator et sic 
incepit:

Erat quidam rusticus,5) qui mille solidos8) habuit. Hic autem 
comparavit mille oves, singulas sex denariis. Accidit eo redeunto, ut 
magna inundatio aquarum7) succresceret. Qui cum neque per vadum8) 
neque per pontem transire posset, invenit tandem exiguam navículam9) 
et duas oves imponens aquam transiit.

His dictis fabulator obdormivit. Rex illum excitans, u t fabulam, 
quam inceperat, finiret, commonuit. Fabulator ad haec: „Fluvius ille 
magnus est, navicula autem parva et grex ovium innumerabilis.10) 
Permitte11) ergo supradictum rusticum suas transferre oves et, quam 
incepi, fabulam ad finem perducam.“

q fabulator: vypravěč pohádek — 2) plures solito: více než obvykle — 
3) multis verbis producere: vypravovati mnoha slovy, obšírně — 4) concedere: 
svoliti — B) rusticus: venkovan, rolník — 6) solidus: pevný peníz, dukát — 
7) inundatio aquarum: povodeň — 9) vadum: brod —• 9) navicula exigua: malá 
lodička — 10) grex innumerabilis: stádo nespočitatelné, ohromné —. 11) permittere: 
dovoliti.

IX.

De Praga condita.

Quadam die praedicta Libuša praesente viro suo Přemysl et aliis 
senioribus1) populi astantibus2) sic est vaticinata:3)

„Urbem conspicio, fama quae sidera4) tanget;
est locus in silva, villa qui distat5) ab ista
ter denis stadiis,8) quem Vultava terminat undis.

Hunc ex parte aquilonali7) valde munit valle profúnda8) rivulus 
Brusnica; at australi ex latere9) latus mons nimis petrosus, qui a pe-
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tris10) dicitur Petřín. Ad quem cum perveneritis, invenietis hóminem in 
media silva limen11) domus exstruentem. E t quia ad humile12) limen 
etiam magni domini se inclinant,13) ex eventu rei urbem, quam aedi
ficabitis, vocabitis Pragam.“ (Cosmas, Chronica Boemorum, I  9.)

q senior: starší — 2) astare: stojím při něčem, jsem přítomen — 3) vaticinari: 
věštit — 4) sidus, eris, n.\ hvězda — e) distare: být vzdálen — 6) stadium: hon 
(míra, 185 m) — 7) pars aquilonalis: strana severní — 8) vallis profúnda: 
hluboké údolí — 8) latus australe: bok, strana východní — 10)"petra: skála — 
J1) limen: práh — 12) humilis: nízký —. ls) inclinare se: shýbati se..

X.

De miseria scholarium.

Carmen praestet Deus caeli, 
v němž by to byl rozum celý 
describendi varia:
Qui suevimus saepe radi,1) 
jedli bychom často rádi, 
sed ubi cibaria?2)

Non dolore sine gravi 
nemámeť i žádné krávy 
neque volatilia.5)
In reprobum sensum6) dáti 
nechtiet nám nic darmo dáti 
quare agunt talia?

Cohors nostra numquam laeta
byla by tohoto léta,
nisi vestra gratia
iungens carnes, pisum3) pani
i dali nám jako páni
pia subventamina.4)

Famem, sitím saepe passi 
propili sme kukly i pasy 
prae grandi penuria.7) 
Dominante nobis siti 
takměř nikdy nejsme syti, 
patimur crudelia.

Ita sumus contemplati, 
což nám dáte, Buoh odplatí 
dando centuplicia.
Non licet nomen praeterisse: 
z Zléchovať sme tovařišie, 
vestri semper ad omnia.

(E Carminibus scholarium vagantium.) 
eu, ivvjfylí i

q rado: dříti — 2) ciborium?-jrdh» — 3) pisu™: hrách— *)_subventameb: pod
pora — 5) volatili: drůbež — 6) reprobus sensus: špatná pověst — 7) penuria: 
nouze, bída. W ‘» ?
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SEZNAM SLOV K JEDNOTLIVÝM CVIČENÍM

II. DÍLU.

Výrazy, které zde nenajdete, máte znát již z prvního dílu. 
Najdete je v slovníku celkovém na str. 178 (lat.-Ses.) a 204 (čes.-Iat.).

1.
femininus, 3 ženský 
insula, ae f. ostrov 
tantum jenom

Africanus, 3 africký 
habito, 1 bydlím 
metus, ús, m. strach 
pecco, 1 hřeším, drybuji 
P.: Publius, i, m. P., římské prae

nomen
quam celerrime co nejrychleji 
recédo, 3, -cessi, -cessum ustupuji 
timeo, 2, timui, — bojím se 
tolero, 1 snáším, trpím 
TJrbs (Róma) město Řím

děkuji débeó, 2, débui, débitum

urbs, urbis, f. město

zapamatovati si memoria, teneo, 2 
ténui, —

2.
dobrodiní beneficium, ii, n.
duše anima, ae, f.
osud sors, tis, f.
sám ipse, a, um (zájmeno!)

Naučte se slovesům: 
iuvó, l,iúvi, (ad) iútum podporuji, 

pomáhám
lavö, 1, lavi, lautum myji 
stö, 1, steti, ■— (statúrus) stojím 
domo, 1, domui, domitum krotím, 

pokořuji, podrobuji si 
vetö, 1, vetui, vetitum zakazuji

3.

adiuva, 1, -iúvi, -iútum (frátrem) gěns, gentis, f. kmen 
podporuji, pomáhám nimis příliš

circumdo, 1, -dedi, -datum obe- praesto, 1, -stiti, — (praestatúrus; 
hnati discipulis) předčím, vynikám
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repello, 3, reppull, repulsum odrá
žím

reus, i, m. vinník 
reus, 3 vinný 
semel jednou 
timidus, 3 bázlivý

vanus, 3 zbytečný, lichý, marný

přísaha iús iúrandum 
stojím v cestě obstö, 1, -stiti, — 

( -staturus; tibi) 
vím dobře non ignörö, 1

4.
accipio, 3, -cepi, -cepium přijímám 
alienus, 3 cizí
aveho, 3, -vexi, -vectum odvážím 
cautus, 3 opatrný, chytrý 
effugio, 3, -fugi, — (pericula) uni

kám
facio, 3, feci, factum činím, dělám 
fugiö, 3, fugi,—, fugiturus (hostem) 

utíkám
Helena, ae H. (žena spartského 

krále Menelaa) 
iniústus, 3 nespravedlivý 
negö, 1 odpírám, popírám 
Paris, idis P. (syn trojského krále 

Priama)
pröficiö, 3, -fici, -fectum prospí

vám
quidquid cokoliv
rápio, 3, rapui, raptum uchvátiti, 

unésti
respicio, 3, -spexi, -spectum ohlížím 

se

sodalis, is, m. druh, kamarád 
studium, ii, n. snaha, zaměstnání 
virum dicö, 3, dixi, dictum mluvím 

pravdu

hlava caput, itis, n. 
na hlavu porážím fundo (3, fudi, 

fusum) atque fugo (1) 
chápu se zbraně arma capiö, 3, 
klamu dicipiö, 3, -dpi, -ceptum 
nikam nusquam 
odhazuji abiciö, 3, -Hqí, -iectum 
ozbrojený armatus, 3 
předpisuji, nakazuji praecipio, 3, 

-dpi, -ceptum
rodím pario, 3, peperi, partum 
rozhlížím se circumspicio, 3, -spe

xi, -spectum
šetřím tempero, 1 (s dat.; civibus) 
zvyk cönsuitúdö, inis, f.

5.
adventus, ús, m. příchod 
aratrum, i, n. pluh 
arcesso, 3, -ivi, -itum povolávám 
certus, 3 jistý
certior fiö dostávám zprávu

dum pokud, dokud 
fiö, fíeri, factus sum stávám se 
imprudentia, oe, f. nerozvážnost 
lěgátus, i, m. vyslanec 
noxius, 3 vinný
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velitel dux, ducis, m.
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chyba, zlo malum, i, n.

6.
arbitror, 1 domnívám se 
comitor, 1 doprovázím 
cónor, 1 pokouším se, snažím se 
convenio, 4, -věni, -ventum schá

zím se
cunctor, 1 váhám 
gratulor, 1 blahopřeji 
hortor, 1 povzbuzuji, nabádám 
imitor, 1 napodobuji 
imprimis především 
invidia, ae, f. závist 
laetor, 1 raduji se

mille (pl. milia) tisíc 
miror, 1 divím se 
reddo, 3, -didi, -ditum vracím 
rěs publica, rei publicae, f. stát 
restituo, 3, -ui, -útum obnovuji, 

zachraňuji
versor, 1 dlím, prodlévám

bohatství divitiae, árum, f. 
dokázati efficio, 3, -feci, -fectum 
chlubím se glórior, 1 
utěšuji cónsolor, 1

7.

assentior, 4, assensus sum při- 
svědčuji

caedes, is, f. vražda, smrt 
caveö, 2, cavi, cautum dávám si po

zor, střehu se
cögö, 3, coěgi, coactum nutím 
confiteor, 2, -fessus sum prizná- 

yám se, vyznávám 
diligo, 3, -léxi, -lectum miluji 
exprimo, 3, -pressi, -pressum vy- 

mačkati, vynutiti 
fateor, 2, fassus sum vyznávám 
iterum po druhé, znovu 
largior, 4, largitus sum uděluji, 

uštědřuji
mentior, 4, mentitus sum lháti 
mereor, 2, meritus sum zasloužiti 

se (si)

metior, 4, mensus sum měřím 
minor, 1 hrozím
molior, 4, molitus sum usiluji, při

pravuji
partior, 4, partitus sum dělím 
polliceor, 2, pollicitus sum slibuji 
potior, 4, potitus sum (arce)  zmoc

ňuji se (hradu) 
praeda, ae, /. kořist 
quotiens kolikrát 
reor, 2, ratus sum domnívám se 
simul současně, najednou 
tueor, 2, — (tutatus sum) chráním 
turpis, 2 ošklivý, hanebný

hojím medeor, 2 (sanavi, sanatum; 
medeor vulneribus, ale: sdnö 
vulnera )



158

lichotím blandior, 4 pohlížím intueor, 2, —
obdivuji se admiror, 1 (s akus.) zkouším experior, 4, expertus sum 
ostýchám se vereor, 2, veritus sum

8.
aréna, ae, /. zápasiště 
assequor, 3, -secútus sum dosahuji 
avé! buď zdráv! (buď pozdraven!) 
dilabor, 3, -lápsus sum rozpadnou- 

ti se, rozptýliti se 
discordia, ae, /. nesvornost 
extra (s akus.) mimo, vedle 
historia, ae, /. vyprávěni, povídka 
ingredior, 3, -gressus sum vstupuji 
iráscor, 3, — (succénsui; tibi) hně

vám sé (na tebe) 
morior, 3, mortuus sum umírám 
náscor, 3, nátus sum rodím se 
nitor, 3, nisus sum opírám se (ré), 

usiluji, snažím se 
patior, 3, passus sum trpím 
paupertas, dtis, /. chudoba 
proficiscor, 3, profectus sum táh- 

nouti (s vojskem), jíti, vypra- 
viti se

9.

agricola, ae, m. rolník 
copiae, árum, f. sbory 
cupressus, i, f. cypřiš 
fúnestus, 3 neblahý, smutný 
humus, i, f. půda, země 
inundo, 1 zaplavuji 
laurus, i, f. vavřín 
longinquus, 3 vzdálený 
multo mnohem 
návigö, 1 plavím se 
peritus, 3 zkušený

sequor, 3, secútus sum následuji 
útor, 3, usus sum (armis) užívám 

(zbraně)

dostihuji cónseqnor 3, -secútussum 
dvoustý ducentésimus, 3 
kdokoli quisquis 
málokteří pauci, 3 
pohrdám sperno, 3 sprévi, spré- 

tum (mortem)
truchlím (nad přítelem) lúgeó, 2, 

lúxi, — (amicum) 
utkávám se cönfligö, 3, -flixi, 

-flictum
verš versus, ús, m. 
vycházím órior, 4, ortus sum 
vyzvědaě explorator, öris, m. 
zapomínám obliviscor, 3 ‚oblitus sum 
zastávám (úřad) fungor, 3, fúnctus 

sum (magistrátů)

V _

populus, i, f. topol 
praeter (s akus.) kromě 
vulgus, i, n. lid

nevěrný infidus, 3 
obyvatel incola, ae, m. 
opouštím déserö, 3, -ui, -tum 
poznávám cögnöscö, 3, -növi, -nitum 
rostlina herba, ae, f. 
rozbořuji diruó, 3, -rui, -rutum 
vlhký húmidus, 3
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cognómen, inis, n. příjmení 
coniůrátus, i, m. spiklenec 
conspicio, 3, -spexi, -spectum spat

řuji
dea, ae, f. bohyně 
exclámo, 1 zvolávám 
frumentum, i, n. pšenice, obilí 
gentilis, e rodový 
immolö, 1 obětuji 
infestus, 3 nepřátelský, lítý 
inscribo, 3, -scripsi, -scriptum na- 

depsati, napsati 
item rovněž 
modius, ii, m. měřice 
omnipotens, entis všemohoucí 
quiesco, 3, quievi, — odpočívám 
recipio, 3, -cepi, -cepium přijímám

10.
rogö, 1 žádám, prosím 
sepulcrum, i, n. náhrobek 
vel buď, nebo i

dovážím importo, 1 
dvě stě ducenti, 3 
hospodyně mater familias f. 
legie légio, önis, f. 
moc potestas, dtis, f. 
prodávám vendo, 3, -didi, -ditum 
smilovávám se misereor, 2, mise

ritus sum (s gen.) 
stavím, buduji aedifico, 1 
šetrnost parsimonia, ae, f. 
talent talentum, i, n. 
triumvir triumvir, i, m.

X

I.

aliquando někdy 
gratia, oe, f. půvab, vděk 
gratias agö, 3 děkuji 
wweíemíws,3 zastaralý, zakořeněný 
naufragium, ii, n. ztroskotání lodi 
nex, necis, f. smrt, vražda 
obsequium, ii, n. poslušnost, po- 

volnost
ödium, ii, n. nenávist 
purus, 3 čistý 
robustus, 3 silný 
testamentum, i, n. závěť

bedlivý diligens, entis 
hněv ira, ae,†. 
jenom sólum
provincie provincia, ae, f.

přes (kudy?) per (s akus.) 
velmi magnopere 
vládnu dominor, 1

Nová slovesa:
faveo, 2, fávi, fautum jsem přízniv, 

přeji
moveó, 2, móvi, motům hýbu 
commoveó, 2, -móvi, -mótum dojí

mám
voveó, 2, vóvi, vótum slibuji (slav

nostně)
sedeó, 2, sědi, sessum sedím 
possídeo, 2, -sědi, -sessum mám 

(v majetku)
video, 2, vidi, visum vidím 
invideó, 2, -vidi, -visum závidím
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11.

děligó, 3, -lěgi, -lectum vybírám 
detriméntum, l, n. škoda, úhona 
legatus, l, m. legát (jeden z 6 veli

telů legie) 
longius dále
munus, eris, n. (čestná) povinnost 
něve a aby ne, ani 
prádo, 3, -didi, -ditum vydávám, 

zrazuji
'progrédior, 3, -gressus sum postu

puji
subverto, 3, -verti, -versum podvra

cím

vigilo, 1 bdím

bořím diruö, 3, -rui, -rutum 
majetek rěs, rěrum, f. 
otroctví servitus, útis, f. 
potlačuji opprimo, 3, -pressi, 

-pressum
usmrcuji neco, 1; interficio, 3

spondeo, 2\ spopondi, sponsum 
(za)slibuji

respondeo, 2, respondi, responsum 
odpovídám

pendeo, 2, pependi, — visím

12.
accidit, accidere, accidit přihází se 
aggredior, 3, -gressus sum přistu

puji, napadám
circumvenio, 4, -věni, -ventum ob

cházím, obkličuji 
constans, antis pevný, stálý 
cönsulö, 3, consului, consultum (li

beris, dat.) starám se (o děti) 
impedio, 4 bráním, překážím 
mando, 1 svěřuji; fugae mě man

do, 1 dávám se na útěk 
metuo, 3, metui, — obávám se, bo

jím se
ně (ve větě obavné) že 
ně nön (ve větě obavné) že ne 
nec (neque) a ne 
penetro, 1 pronikám 
pönö, 3, posui, positum kladu 
statua, ae,f. socha-, statuam pönö, 3 

stavím sochu

probus, 3 čestný, řádný 
quominus aby ne 
recúsö, 1 zpěčuji se, zdráhám se 
suscipio, 3, -cěpi, -ceptum beru na 

sebe, podnímám se-,béllum susci
pio podnikám válku 

sustineo, 2, -tinui, — vydržeti, 
udržeti

trödúcö, 3, -dúxi, -ductum převá
dím

ultimus, 3 nejzazší, poslední 
ut (ve větách ohavných) že ne 
vereor, 2, veritum sum obávám se, 

ostýchám se

krátkost brevitás, átis, f. 
včas ad tempus, ( in) tempore 
vykládám expönö, 3, -posui, -po

situm
zvětšuji augeö, 2, auxi, auctum
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13.
bös, bovis, m. vůl 
cado, 3, cecidi, — (casurus) padám 
cavo, 1 vyhlubuji 
cor, cordis, n. srdce 
fanum, i, n. svatyně 
fel, fellis, n. žluč 
gubernaculum, i, n. kormidlo 
gubernator, öris, m. kormidelník 
gutta, ae, f. kapka 
interdico, 3, -dixi, -dictum zaka

zuji; aqua et igni interdicere vy- 
obcovati

lac, lactis, n. mléko 
lapis, idis, m. kámen, milník 
licet, 2, licuit je dovoleno 
mel, mellis, n. med 
nix, nivis, /. sníh 
nivěs, nivium, f. závěje 
ös, öris, n. ústa
prohibeo, 2, -ui, -itum (tě itinere;

tě loqui) bráním 
puppis, is, f. lodní záď 
rebello, 1 vzbouřiti se 
secúris is, f. sekyra; secúri percu

tio, 3, -cussi, -cussum stiti 
sub pod; sub cúrd v opatrování, na 

starosti

sús, suis, c.*) vepř 
tantummodo jenom 
vis, akus.: vim; abi.: vi; pl.: vires, 

virium, f. sila

horečka febris, is, f. 
naučení praeceptum,■ i, n. 
nesmírný immensus, 3 
maso carö, carnis, f. 
ovládám, ‚řídím rego, 3, rexi, 

rectum
pes canis, canis, c.*) 
působivý efficax, acis (srv. efficio) 
služebník minister, tri, m. 
smýšlení, duch animus, i, m. 
střela telum, i, n. 
svazek (prutů) fascis, is, m. 
sýr caseus, i, m. 
věrnost fidelitas, ötis, f. 
věž turris, is, f. 
vrhám iaciö, 3, iéci, iactum 
zmáhám confício, 3, -feci, -fec- 

tum
živím se (mlékem) vescor, 3, — 

(lacte)
žízeň sitis, is, f.

14.
amplus, 3 nádherný 
arcus, ús, m. luk 
armo, 1 ozbrojuji 
complector, 3, complexus sum objí

mám, chápu se

contineo, 2, -ui, — držím pohro
madě, obklopuji

credulus, 3 lehkověrný, důvěřivý 
crimen, inis, n. obvinění, zločin 
cum — tum jak — tak

*) c. =  commúne genus (mask. nebo fem.).
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lacu-s, ús, m. jezero
natalis (diěs) narozeniny
lúcus, i, m. háj
porticus, ús, f. sloupořadí
'propinquus, 3 blízký
rusticus, 3 venkovský
tribus, ús, f. tribus (správní okres)
urbanus, 3 městský

bouře tempestas, átis, /.. 
den diěs, éi, m.; ustanovený, smlu

vený den diěs dicta (n. consti
tuta )

dub quercus, ús, /.

conscius, 3 vědomý si něčeho, za
svěcený

honor, óris, m. pocta, čest 
iubeo, 2, iussi, iussum rozkazuji 
mendacium, ii, n. lež 
pendeo, 2, pependi, — (ex öre) vi

sím (na rtech)
suadeo, 2, suasi, su&sum radím 
urgeo, 2 ursi, — tísním, naléhám

hořím, planu árdeö, 2, ársi, — 
(ársúrus)

hrstka manus, ús, f. 
prosby precěs, um, f. 
prosebník supplex, icis, m. 
přivádím addúcö, 3, -dúxi, -duc

tum
silný firmus, 3 
tolik (lidí) tot (hómines) 
třesu se tremö, 3, -ui, — 
úd artus, ús, m.
vyvracím ěverto, 3, -verti, -versum, 
zaháním fugö, 1; pelló, 3, pepuli 

pulsum
zajatec captivus, i, m.

vitium, ii, n. neřest, chyba

hnouti táborem castra moveo, 2 
omlouvám excúsö, 1 
provádím perficio, 3

rideo, 2, risi, risum směji se 
máneo, 2, mansi, — (mánsúrus) 

zůstávám, trvám

16.
aes, aeris, n. kov 
aes atiěnum dluhy 
alienus, 3 cizí
fás (neskl.) n. (božské) právo 
hospes, itis, m. host 
imperátor, oris, m. velitel 
iniussú bez rozkazu 
bisidiae, arum, f. nástrahy, úkla

dy

iussu na rozkaz
mina,e, arum, f. hrozby
nátú maior starší
nátú minor mladší
nefas (neskl.) n. hřích, špatnost
pecus, oris, n,. dobytek
percutio, 3, -cussi, -cussum tluku;

secúri percutere stiti 
plerique,pléraeque, pleraque vět šina
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posteri, örum, m. potomci sponte dobrovolně
'premö, 3, pressi, pressum tisknu, --------------

tísním most pons, pontis, m.
povzbuzuji excito, 1

17.

absolvo, 3, -solvi, -solatum osvobo
zuji

aeděs, is, f. chrám 
aedes, ium, f. dům, příbytek 
aerarium, il, n. (státní) pokladna 
avius, 3 (srv. via!) neschůdný 
collega, ae, m. druh v úřadě 
cöpia, ae, f. zásoba,- množství 
copiae, arum, f. sbory 
gignö, 3, genui, genitum roditi, 

ploditi
guberno, 1 řídím, ovládám 
impedimentum, l, n. překážka 
impedimenta, örum, n. zavazadla 
impedimento esse býti na obtíž 

(dat. finalis, dat. účelový) 
(ops), opis, f. pomoc 
opěs, opům, f. majetek 
perpétuus, 3 věčný, stálý

archon, ontis, m. archon 
foris venku
militia, ae, f. vojenství 
domi militiaeque v míru i ve válce 
parvus,Z malý -‚parvi esse (gen. ceny) 

míti malou cenu, malý význam 
profugio, 3, -fúgl, — utíkám (se) 
rús, rúris, n. venkov 
sestertius, il, m. sestercius (řím. 

mince, 21/2 assu)

praeclarus, 3 přeslavný 
salútáris, 2 prospěšný, spásný 
virgo, inis, f. panna, dívka

bourám děstruó, 3, -struxi, -struc
tum

božský, boží divínus, 3 
lázně aquae, árum, f. 
myslím existimo, 1 
obnovuji reficio, 3 
pomocné čety auxilia, örum, n. 
rozhoduji se, stanovím constituo, 

3, -stitul, -stitútum 
těsný angustus, 3 
učím se zpaměti ědiscó, 3. edidici, 

— (carmen) 
umisťuji colloco, 1 
zdiaví valetúdo, inis, f. (bona)

transporto, 1 přenáším, přepra
vuji

prosím (o mír) petö, 3, petívi, peti
tum (pacem)

vyháním expello, 3, -puli, -pulsum

hábeo, 2, hábui, habitum mám 
adhibeo, 2, adhibui, adhibitum při- 

čiňuji, užívám
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děbeó, 2 jsem povinen, dlužen 
'prohibeo, 2 bráním 
praebeo, 2 poskytuji 
moneó, 2, mónui, monitum napo

mínám
adrňoneó, 2, -ui, -itum připomínám 
nóceo, 2, nócui, nocitum škodím 
placeo, 2, placui, placitum líbím se

taceö, 2, tacui, tacitum mlčím 
terreo, 2, terrui, territum děsím 
careö, 2, carui, — (caritúrus) po

strádám
doleo, 2, dólui, — (dolitúrus) mám 

bolest
iaceö, 2, iacui, — (iacitúrus) le

žím

abdúcö, 3, -dúxi, -ductum odvádím 
asporto, 1 odvážím 
condimentum, i, n. koření, přísada, 

příchuť
denique konečně 
fames, is, †. hlad
navalis, 2; proelium navale lodní, 

námořní bitva 
pötiö, önis, f. nápoj 
sino, 3, sivi, situm nechávám, do

voluji
spectaculum, i, n. podívaná, diva d

lo
trans přes, za

II.

hodina hóra, ae, /. 
churavý aeger, aegra, aegrum 
opisuji describo, 3, -scripsi, -scrip

tum
spor lis, litis, f.
uzdravuji se convalesco, 3, -valui 
zotavuji se vires reficio, 3

páreö, 2, parui, — (párimrus;
patri) poslouchám (otce) 

valeo; 2, valui, — (valiturus) jsem 
zdráv

flöreö, 2, florui, — kvésti

19.

an či
an non (v otáz. př.) či ne 
intellego, 3, -lěxi, -lěctum rozumím, 

chápu

delibero, 1 uvažuji 
egeö, 2, egui, — potřebuji 
quam (s adj.) jak 
quantus, 3 jak veliký 
reputo, 1 uvažuji

necne (v otáz. nepř.) či ne, čili nic 
utrum — an zda — či

otvírám patefacio, 3, -fěci, -factum

20.
retineo, 2, -ui, -tentum udržeti, po

držeti si
sapientia, ae, f. moudrost 
tendó, 3, tetendi, tentum napínám, 

usiluji, směřuji
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unde odkud

pláči fleö, 2 
současně, spolu úná

lateö, 2, latui, — skrývám se 
studeo, 2, studui, — snažím se, usi

luji
timěó, .2, tímui, — bojím se

21

cěterum ostatně, avšak 
occultus, 3 skrytý 
testis, is, m. svědek 
vulneratus, 3 zraněný 
necesse est, (ut) jest nutno

doceo, 2, dócui, doctum učím 
teneo, 2, ténui, — držím 
retineo, 2, retinui, retentum zadr

žuji
misceo, 2, miscui, mixtum mísím 
admisceo, 2, -miscui, -mixtum při- 

měšuji, přidávám 
cěnseó, 2, censui, censum odhaduji

dbám míry modum adhibeo, 2
namáhám se labóro, 1
nemocný aegrótus, 3
vězení carcer, eris, m.
vino vinum, l ,n .
vybírám díligo, 3, -lěgl, -lectum

22 .

acerbus, 3 trpký; inimícus acer
bissimus úhlavní nepřítel 

dubito, 1 pochybuji 
dubium, ii, n. pochyba 
iste, ista, istud tenhle, onen 
perniciosus, 3 zhoubný, nebezpeč

ný
quin že, aby ne
subigó, 3, -ěgl, -áctum podrobuji

učenost doctrina, ae, f.

23.
cúnctatió, ónis, f. váhání ;
festlnö, 1 spěchám
opus est (aliqua rě) je třeba (ně- ; 

čeho)

legó, 3, lěgl, lěctum čtu 
cólligo, 3, -lěgl, -lěctum sbírám 
emó, 3, ěml, emptum kupuji 
interimo, 3, -ěml, -emptum zahu

biti
adimó, 3, -ěml, -emptum odní

mám
relinquo, 3, relíqui, relictum opouš

tím, zanechávám 
vincó, 3, vlci, victum vítězím

praeficio, 3 (tě exercitui) stavím 
v čelo

praestó, 1, (fidem) splniti slib, do- 
státi v slovu
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quisquam někdo 
quisque každý 
ruina, ae, f. zřícení, zkáza 
sapio, 3, —, — jsem rozumný 

(srv. sápiens) 
scelus, eris, n. zločin 
strěnuus, 3 rázný 
ullus, 3 (po záporu) žádný

hloupost stultitia, ae, f. 
jistě certö

alter, alterius druhý, bližní 
néuter, -tra, -trum žádný z obou 
ostendo, 3, ostendi, — (ostentatum) 

ukazuji
praepönö, 3, -posui, -positum dá

vám přednost (fratrem amicis) 
uter, utra, utrum? který z obou? 
uterque jeden i druhý, oba dva 

(sloveso vždy v sg.!)

svět orbis terrárum (okruh: orbis, 
orbis, m.)

kam — tam quö — eö 
mlčení silentium, ii, n. 
něco quidquam 
neodsouzený indemnatus, 3 
nerad invitus, 3
pronásleduji persequor, 3, -secútus 

sum
urážím, ubližuji laedö; 3, laesi, 

laesum
zakrývám, kryji tego, 3, těxi, 

tectum

rumpo, 3, rúpi, ruptum lámu 
irrumpo, 3, -rúpi, -ruptum vtrh- 

nouti
corrumpo, 3, -rúpi, -ruptum ka

ziti
fundo, 3, fúdi, fúsum líti 
ago, 3, egi, actum ženu, konám 
cögö, 3, coegi, coactum nutím 
subigo, 3, -egi, -actum podrobuji 
iaciö, 3, iěci, iactum házím 
frango, 3, fregi, fractum lámu

caedo, 3, cecidi, caesum porážím, 
zabíjím

coniungö, 3, -iúnxi, -iúnctum spo

juji
desidero, 1 postrádám, přeji si 
efflo, 1 vydechuji 
eques, equitis, m. jezdec 
rnös, moris, m. mrav; móres, mo

rum, m. povaha, zvyky 
omnino celkem, všeho všudy

25.
patientia, ae, f. trpělivost 
peděs, peditis, m. pěšák 
primum po prvé 
quisquis kdokoliv 
saucius, 3 raněný 
similitúdo, inis, f. podoba

prach pulvis, eris, m. 
sion elephantus, i, m. 
trvám dúrö, 1
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cito rychle
delictum, i, n. provinění 
légö, 1 odkazuji
statuo, 3, statui, statutum stanovím

cením aestimo, 1 
diktuji dieto, 1 
písař librarim, ii, m. 
sotva, stěží vix

minuo,%,minui, minutum z mensu j i

26.

tribuo, 3, tribui, tributum uděluji 
ruö, 3, rui, — řítím se, valím se 
solvö, 3, solvi, solutum uvolňuji 

i absolvo, 3, -solvi, -solutum osvo
bozuji (té' capitis) 

defendo, 3, -fendi, -fěnsum chrá
ním, bráním

conscendo, 3, -scendi, -scěnsum vy
stupuji, vstupuji (návem) 

vertö, 3, verti, versum obmcím 
évertö, 3, -verti, -versum vyvracím

appáret, 2, apparuit jeví se 
contendo, 3, -tendi, -tentum zápa

sím; contendo proficisci spěšně 
táhnu

decet, 2, decuit sluší (se) 
falsö neprávem 
futúrus, 3 budoucí 
ob (s akus.) pro, z 
praesens,entis přítomný, současný 
propter (s akus.) pro (důvod)

28,

ancora, ae, f. kotva 
colloquium, ii, n. rozhovor 
eripio, 3, -ripui, -reptum vyrvati 
machina, ae, f. stroj 
nonnullus, 3 některý 
praesidium, ii, n. ochrana, po

sádka

queror, 3, questus sum stěžuji si 
(iniúriam, de iniúriá) 

satis superque více než dosti

mládež iuventús, útis, f. 
mrak núběs, is, f. 
příprava praeparatio, önis, f. 
strana pars, partis, f. 
se všech stran undique 
žalobce accusator, öris, m.

právm, 3 špatný, zlý

rozháním, rozptyluji dispergo, 3, 
-spersi, -spersum 

uvádím pod moc ‚sub potestátem 
redigo, 3, -ěgi, -ácium 

vtrhuji invödö, 3, -vasi, -vásum

III.

ác jako contentus, 3 spokojený
aliquamdiu nějaký čas, chvíli caecus, 3 slepý
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děspěró, 1 zoufám
detrecto, 1 zmenšuji, na cti utrhám
idcirco proto
lábor, 3, lapsus sum smýkám se, 

padám; anni labuntur léta 
plynou

nisi (po záporu) leč, leda 
privatus, 3 soukromý 
propositum, i, n. předsevzetí 
signum, i, n. znamení; signum 

proelii znamení k boji 
solacium, ii, n. útěcha 
úva, ae, f. hrozen 
vindex, icis, m. trestající soudce, 

mstitel

vulpes, is, f. liška

censor censor, is, m. 
spiknutí coniúrötiö, önis, f. 
tak veliký tantus, 3 
třpytiti se splendeo, 2 
všude ubique

pario, 3, peperi, partum roditi, 
ploditi

tango, 3, tetigi, tactum dotýkám se 
contingit, 3, contigit stává se 
canö, 3, cecini, (cantatum) zpívám 
fallö, 3, fefelli, (deceptum) klamu 
parco, 3, peperci, (temperatum; ci

vibus) šetřím (občanů)

29.

considero, 1 uvažuji 
intersum, -esse, -fui účastním se 

(pugnae; s dativern) 
obsum, -esse, -fui škodím 
parcus, 3 šetrný
praesum, -esse, -fui stojím v čele 

( exercitui )
prosum, prodesse, profui prospí

vám
supersum■, -esse, -fui zbýti; přežiti 

( frátnbus )

lakota avaritia, ae, f.

míle (tisíc dvojkroků) mille passús 
nečinnost inertia, ae, f. 
několik nonnulli, 3 
přičinlivost iitdustria, ae, f. 
přispívám adsum, -esse, -fui

tendo, 3, tetendi, tentum napínám, 
usiluji

contendo, 3, -tendi, -tentum zápa
sím

poscö, 3, poposci, — (postulatum) 
žádám

disco, 3, didici, — učím se

30.

possum, posse, potui mohu předvídám praescio, 4
risus, ús, m. smích ----- ---------

aspoň saltem
sisto, 3, stiti, statum zastavuji 
consisto, 3, -stiti, — zastavuji se
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existö, (exsisto), 3, -stiti, — po
vstávám, vznikám 

resisto, 3, -stiti, — odporuji 
bibö, 3, bibi, (potum) piji 
cado, 3, cécidi, — (casurus) padám 
incido, 3, -eidi,—upadám,vpadám 
accidit, 3, accidit přihází se 
caedö, 3, cecidi, caesum porážím, 

zabíjím

pendo, 3, pependi, pensum vážím, 
platím

curro, 3, cucurri, cursum běžím 
concurro, 3, concurri, concursum 

sbíhám se
recurro, 3, recurri, recursum běžím 

zpět
pellö, 3, pepuli, pulsum ženu 
expello,3,expuli,expulsumvyhkním

SI.

actus, ús, m. ěin, jednání 
alias jindy 
amplius více
barbarus, i, m. cizinec, barbar, 

nepřítel
fluö, 3, flúxi, — téci 
föns, fontis, m. pramen 
grammaticus, i, m. filolog, jazyko- 

zpytec
intendo, 3, -tendi, -tentum napínám 
litteris mando, 1 (písemně) zazna

menati

próximus, 3 nejbližší 
rěs gestae (válečné) činy 
ridiculus, 3 směšný 
transgredior, 3, -gressus sum pře- 

kročiti
turbidus, 3 kalný

hmota materia, ae, f. 
jinak aliter 
pakli ne si nón 
smýšlím existimo, 1

32.
aufero, auferre, abstuli, ablátum 

odnáším, odnímám 
ferö, ferre, tuli, latum nesu; opem 

feró,Jerre poskytuji pomoc; 
via fert cesta vede 

offero, -ferre, obtuli, oblátum nabí
zím, poskytuji 

quanto čím
refero, -ferre, -ttuli, -látum nesu 

zpět, přednáším, referuji 
versiculus, i, m. veršík

odstraňuji, zdvíhám tolló, 3, sustu
li, sublátum

dávám přednost (něčemu před 
někým) praefero, -ferre, -tuli, 
-látum (aliquid alicui) 

kázeň disciplina, ae, f. 
liším se differo, -ferre, —, —• 
snáším perfero, -ferre, -tuli, -látum 
užívání, užití usus, ús, m. 
vypovídám válku bellum infero 
vytrvávám obdúrö, 1 
zítřejší erástinus, 3
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33.

coorior, 4, -ortus sum vznikám 
disertus, 3 výmluvný 
effero, -ferre, extuli, elatum vyná

ším, pohřbívám 
investigo, 1 pátrám 
iocus, i, m. žert 
probitas, átis, f. poctivost

nadarmo †rústrá 
sídlo séděs, is, /.- 
zpustošuji vástö, 1 
tak ita, tam, adeó; sic 
vynikám excello, 3, —, —

34.

acútus, 3 ostrý, bystrý 
černo, 3, crěvi, — zřím, vidím 
děprávó, 1 porušiti, pokaziti 
eloquor, 3, ělocútus sum vyslovuji 
pirata, ae, m. námořní loupežník 
politus, 3 uhlazený, obratný 
sěnsus, ús, m. smysl

crědó, 3, crědidi, creditum věřím 
perdö, 3, perdidi, perditum ničím 
condo, 3, condidi, conditum zaklá

dám
prödö, 3, prodidi, proditum zrazuji 
addö, 3, addidi, additum přidávám 
abdö, 3, abdidi, abditum skrývám 
trádö, 3, tradidi, traditum odevzdá

vám
vendö, 3, vendidi, venditum prodá

vám
reddo, 3, reddidi, redditum vracím

vulnero, 1 zraňuji

budoucnost res futurae; futura 
(nom. pl.)

chyba vitium, ii, n.; erratum, i, n.
mýlím se errö, 1
obyčejně, většinou plerumque

35.

certior fiö, fieri, factus sum dostá
vám zprávu

certiorem (aliquem) faciö, 3 dávám 
(někomu) zprávu 

enim neboť
epulae, arum, f. hostina 
obses, obsidis, m. rukojmí 
quámdiu, pokud 
servus, i, m. otrok 
sítio, 4 žízním
tempero, 1 (alicui) šetřím (někoho) 
tibia, ae, f. píšťala; canere ad ti

biam zpívati za doprovodu 
píšťaly

blesk fulmen, inis, n.; blesk zasa
huje fulmen tangit 

náöelnictví principatus, ús, m. 
pokus cönátus, ús, m. 
upouštím desisto, 3, -stiti, — 
neuvěřitelný incredibilis, 2 
království rěgnum, i, n. 
rychlost celeritas, átis, f. 
zakladatel conditor, oris, m.
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36.

aridus, 3, suchý; in dridö na suché 
zemi, na pevnině 

coniciö, 3, -iéci, -iectum vrhám 
contrarius, 3 opačný 
•discédo, 3, -cessi, -cessum ustupuji, 

odcházím
excito, 1 probouzím
ferrum, i, n. železo; meč, sekyra
furca, tie, f. vidle
gladius, ii, m. meč
litus, oris, n. pobřeží, břeh (mořský)
rerum scriptor historik
simul jakmile
somnus, i, m. spánek
superior, óris vyšší
úsque stále

37.

adeö tak, tolik 
démům teprve 
intrö, 1 vstupuji 
malo, malle, malui raději chci 
nölö, nolle, nolui nechci 
volo, velle, volui chci

důležitý gravis, 2

carpo, 3, carpsi, carptum trhám 
dicö, 3, dixi, dictum říkám

vae! běda!

cingo, 3, cinxi, cinctum obkličuji, 
obklopuji

iungö, 3, iunxi, iunctum spojuji 
exstinguo, 3, -stinxi, -stinctum 

zhasínám
vivö, 3, vixi, — (victurus) žiji 
traho, 3, traxi, tractum táhnu 
veho, 3, vexi, vectum vezu 
scribo, 3, scripsi, scriptum píši 
gerö, 3, gessi, gestum nesu 
úrö, 3, ussi, ustum pálím 
exúrö, 3, -ussi, -ustum vypaluji 
súmö, 3, sumpsi, sumptum beru

dúcö, 3, duxi, ductum vedu 
conspicio, 3, -spexi, -spectum spat- 
regö, 3, rexi, réctum řídím [řuji] 
tegö, 3, texi, tectum kryji 
confligo, 3, -flixi, -flictum utká- 

vám se
fingö, 3, finxi,, fictum vymýšlím, 

tvořím
pingo, 3, pinxi, pictum maluji 
stringo, 3, strinxi, strictum tasím

38.

fabula, ae, f. bajka 
induö, 3, indui, indutum oblékám 
cönslruö; 3, -struxi, structum sesta

vuji, stavím
cönsúmö, 3, -sumpsi, -sumptum • 

spotřebovati, stráviti

contemno, 3,- -tempsi, -temptum po
hrdám (mortem smrtí) 

deinde potom, po druhé 
déstruö, 3, -struxi, -structum bořím 
détrahö, 3, -traxi, -tractum stahuji 
musculus, i, m. myška
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obsideo, 2, -sědi, -sessum obléhám 
•pellis, is, f. kůže 
•profligo, 1 zaháním 
signum, i] n. znamení; socha 
surgo, 3, surrexi, surréctum vstá

vám
tabula picta obraz 
tum tehdy, potom 
universum, 3 celý, veškerý 
Utilitas, átis, f. užitečnost, pro

spěch
veneror, 1 uctívám, úctu prokazuji

bílý albus, 3
chráním prötegö, 3, -těxi, -téctum

jed venénum^, n. 
nebezpečný periculosus, 3 
obkličuji, obklopuji cingö, 3, cin

xi, cinctum 
olej oleum, i, n. 
ozbrojenec armátus, i, m. 
požívám jedu venénum súmö, 3 
prsten anulus, i, m. 
sestrojuji šik aciem instruo, 3, 

-strúxi, -structum 
silný validus, 3
šik (na pochodu) agmen, inis, n. 
triumfuji triumpho, 1 
vezu veho, 3, véxi, vectum 
vypleňuj i diripio, 3, -ripui,-replum

IV.

aboleo, 2, abolevi, abolitum ničím 
affero, -ferre, attuli, allátum přiná

ším (zprávu; oznamuji) 
benevolentia, ae, f. laskavost 
commemoro, 1 připomínám 
déficit schází
differo, -ferre, distuli, dilatum od

kládám
énumerö, 1 vypočítávám 
facétus, 3 vtipný 
finitimus, i, m. soused 
improbus, 3 nešlechetný, špatný 
opinio, önis, f. tušení, domněnka 
pervenio, 4, -véni, -ventum dochá

zím

praemitto, -misi, -missum posílám 
napřed

quemadmodum jakým způsobem, 
véna, ae, f. žíla [jak]

mitto, 3, misi, missum posílám 
ámittó, 3, -misi, -missum ztrácím 
committo, 3, -misi, -missum svě

řuji; proelium committo svádím 
bitvu

dimítto, 3, -misi, -missum pro
pouštím, rozpouštím 

promitto, 3, -misi, -missum slibuji 
intermitto, 3, -misi, -missum pře

rušuji

39.

abséns, entis nepřítomný inertia, ae, f. nečinnost
ascendo, 3, -scendi, -scénsum vy- iúrö, 1 přísahám

stupuji perago, 3, -égi, -áctum provésti, do-
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konati; vitam 'peragere život 
tráviti

zatím co dum 
nařízení praeceptum, l, n. 
jmenuji diktátorem dictatorem di

co, 3

claudo, 3, clausi, clausum zavírám 
inclúdö, 3, -clúsl, -clusum uzaví

rám

plaudo, 3, plausi, plausum tles
kám

vado, 3 (vasi), — jdu 
évádö, 3, evasi, evasum unikám 
invado, 3, invasi, invasum vtrhuji 
laedö, 3, laesi, laesum ubližuji, 

urážím
divido, 3, divisi, divisum rozděluji 
lúdö, 3, lusi, lusum hraji (si) 
cédö, 3, cessi, cessum ustupuji 
accédo, 3, -cessi, -cessum přistupuji

40.
consequor, 3, -secútus sum dosahuji 
démittö, 3 animum pozbývám 

mysli
memorabilis, 2 pamětihodný, po

zoruhodný 
tamquam jakoby

neustále continenter

figo, 3, fixi, fixum  přibíjím 
transfigo, 3, -fixi, fixum  probodá- 

vám
spargo, 3, sparsi, sparsum trou

sím, sypu
premo, 3, pressi, pressum tisknu, 

tlačím

41.
adversus (s akus.) proti, k 
cúrdtiö, önis, f. léčení 
morbus, i, m. nemoc 
pietas', átis, f. oddanost, úcta 
sacerdos, dotis, m. kněz 
societas, átis, f. společnost, spole

čenství

dosahuji vítězství victoriam re
porto, 1

odhaluji patefacio, 3 
shromáždění concilium, ii, n. 
socha simulacrum, i, n. 
válku končím bellum confício, 3 
vyčerpávám exhaurio, 4, -hausi, 

-haustum

42.
décédö, 3 dé vitá umírati histrio, önis, m. herec
exstruo, 3, -struxi, -structum vy- partes sustineo, 2 hráti úlohu 

stavěti tardus, 3 pomalý
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je mi dvacet let vicesimum, annum 
agö, 3

lest dolus, i, m. 
manželka uxor, öris, f. 
navždy in 'perpetuum

43

frúgěs, um, f. plodiny, obilí 
probo, 1 schvaluji

sterno, 3, stráví, stratům prostí
rám, porážím (viantt sternere 
dlážditi ulici)

quiéscö, 3, quiěvi, — (quieturus) 
odpočívám

obležení obsidio, önis, f. 
podsvětí (di) inferi, örum, m. 
zahynouti exstinguor, 3, -stinctus 

sum

cönsuéscö, 3, consuevi, consuetum 
zvykám si

sperno,. 3, sprevi, spretum pohr
dám

décernö, 3, -crevi, -cretum rozho
duji

serö, 3, -sevi, satum sázím

immineo, 2, —, — strmím, hrozím 
navis longa válečná loď 
potissimum nejspíše

zbořiti diruo, 3, dirui, dirutum

sino, 3, sivi, situm nechávám 
desino, 3, desii, desitum přestávám 
cúpio, 3, cupivi, cupitum dychtím 
petö, 3, petivi, petitum žádám 
appeto, 3, -petivi, -petitum toužím, 

dychtím

arcesso, 3, arcessivi, arcessitum po
volávám

quaero, 3, quaesivi, quaesitum hle
dám

nöscö, 3, (növi), nötum poznávám 
cögnöscö, 3, cognóvi, cognitum po

znávám
ignöscö, 3, igruövi, — odpouštím 
agnosco, 3, agnovi, — poznávám, 

uznávám

V.

auctor, öris, m. původce, rádce 
commuto, 1 změniti 
éiciö, 3, ěiěci, ěiectum vyhazuji, 

vyháním
inauditus, 3 neslyšený, nevyslech- 

nutý
incendo, 3, -cendi, -cmsum zapaluji 
Tiaud ne

magus, i, m.-kftěz-k^uzeUÍk 
postpönö, 3, -posui, -positum dá

vám dozadu, za něco 
praesto sum, esse býti po ruce, 

v dosahu
profectio, önis, f. výprava, cesta 

desateronásobný decemplex, icis



175

odsouditik smrti capitis condemno příkop fossa, ae, f.
pověra superstitio, önis, f. šířka latitúdo, inis, f.
pozdravuji, posílám pozdrav va- výška altitudo, inis, f. 

Ure iubeo, 2

45.

ambitio, önis, f. ctižádost, řevni
vost

aspicio, 3, -spexi, -spectum spatřu

ji
honor, öris, m. čest, čestný úřad 
innocentia, ae, f. nevinnost, ne

vina

sterno, 3 viam silnici dlážditi, sta
věti

dychtivý cupidus, 3 
neslýchaný inauditus, 3 
oliva olea, ae, f. 
živý vivus, 3

cönsulö, 3, -ui, -tum (deum) táži 
se na radu (boha) 

excolo, 3, -colui, -cultum vzdělá
vám

incipio, 3, (-cěpi), -ceptum začí
nám

ingenium, ii, n. nadání 
occumbo, 3, -cubui, -cubitum (mor

tem) podstoupiti smrt, padnou
ti

castra pönö, 3, posui, positum po
ložiti se táborem 

públicě na státní útraty

klesám na mysli animo defício, 3 
nesmrtelnost immortalitas, atis, f.

pevnina (terra) continens, entis 
rozmlouvám dissero, 3, -serui, -ser

tum
skrývám occulo, 3, occului, occul

tum
usmiřuji plöcö, 1

alö, 3, alui, altum živím 
colö, 3, colui, cultum vzdělávám, 

ctím
tremö, 3, tremui, — třesu se 
rápio, 3, rapui, raptum uchvacuji 
gigno, 3, genui, genitum roditi, 

ploditi
pönö, 3, posui, positum kladu

47.

consulatus, Os, m. konsulát decoro, 1 zdobím, vyznamenávám
conticesco, 3, -ticui, — zmlknouti dilucesco, 3, -luxi, — svítati, roz- 
convaléscö, 3, -valui, — zesíleti, břesknouti se 

uzdraviti se
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évánéscö, 3, evanui, — mizím, vy
prchávám

exardesco, 3, -arsi, — vzplanout! 
exitus, ús, m. východ, konec 
expergiscor, 3, experrectus sum 

probouzím se 
festinatio, önis, f. spěch 
incohö, 1 začínám 
mátúréscö, 3, maturui, — zraji 
medicina, ae, f. lék 
mora, ae, /. prodlení 
obdormisco, 3, -dormivi, — usínám 
plebs, plebis, f. lid 
principium, ii, n. začátek

rostra, orum, n. řečniště 
rumor, öris, m. pověst 
scisco, scivi, scitum rozhoduji, z ví

dám
supremus, 3 poslední 
visus, ús, m. pohled

bolest pociťuji condolesco, 2, -ui,— 
zastaiávám, stárnu consenesco, 3, 

senui, —
toužím concupisco, 3, -cupivi, — 
zakořeňuji se inveterasco, 3, inve

teravi, —

48.

alvus, i, f. břicho 
balneum, ei, n. lázeň 
comperiö, 4, -peri, -pertum doví

dám se
deiciö, 3, -iéci, -iectum shazuji, 

vhazuji
frigidus, 3 studený 
haurio, 4, hausi, haustum čerpám, 

nalévám
núptiae, arum, f. svatba 
plebes, ei, f. lid 
posterus, 3 příští

reperiö, 4, repperi, repertum nalé
zám

sacer, sacra, sacrum posvátný 
sacrosanctus, 3 nedotknutelný, po

svátný
sancio, 4, sanxi, sanctum (slav

nostně) stanovím 
vincio, 4, vinxi, vinctum spoutá- 

vám

blaho salus, úiis, f.
otvírám aperio, 4, aperui, apertum
vyzrazuji énúntiö, 1

49.

animadvenö, 3, -verti, -versum 
zpozjrovati

audeo, % ausus sum odvažuji se 
celo, 1 utajuji, ukrývám 
cönfidö, 3, -fisus sum důvěřuji 
diffido, 3, -fisus sum nedůvěřuji

excédö, 3, -cessi, -cessum ustupuji, 
odcházím

fidö, 3, fisus sum důvěřuji 
gaudeo, 2, gavisus sum raduji se 
litigo, 1 hádám se 
núdö, 1 obnažuji, odkrývám
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'perterreo, 2, perterrui, perterritum 
podésiti

revertor, 3, reverti, — vracím se 
soleo, 2, solitus sum jsem zvyklý

dospívám adolesco, 3, -olěvl, 
adultum

hrůza terror, öris, m.

abeö, ire, abii, abitum odcházím 
coróna, ae, /. věnec; sub coróna 

vendö, 3 prodávám do otroctví 
eö, Ire, ii, itum jdu 
incito, 1 pobízím 
obviam vstříc 
queö, quire mohu 
redeö, Ire, il, itum vracím se 
repugno, 1 odporuji

centurio,. önis, m. setník 
discrimen, inis, n. nebezpečí 
exercitatio, önis, f. cvičení, cvik 
Injectus, 3 nedokončený 
intereo, Ire, il, itum hynouti 
pereö, Ire, ii, itum hynouti

naháním (strachu) iniciö, 3 (me
tum)

stálost constantia, ae, f. 
tolik tantum 
val vallum, l, n.
vykročuji egredior, 3, egressus 

sum

50.

sánö, 1 léčím
subeö, Ire, il, itum podstupuji 
totidem tolikéž
tránseö, Ire, il, itum přecházím 
véneö, Ire, ii, — být prodáván

poklad thesaurus, l, m. 
tržiště forum, l, n. 
zdržuji se moror, 1

prödeö, Ire, il, itum vystoupiti 
(vpřed, z řady) 

rhó r (řec. název písmeny r)

uplynouti praetereo, Ire 
zemříti mortem obeó, Ire
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S L O V N Í K  L A T I N S K O - C E S K^.

Významy označené * (na př.: *laudó) se vyskytly již v prvním dílu učebnice.

A

*á, ab (s abl.) od 
abdö, 3, -didi, -ditum skrývám 
abduco, 3, -dúxi, -ductum odvá

dím
abeo, -ire, -ii, -itum odcházím 
aboleo, 2, abolevi, abolitum ničím 
absens, entis nepřítomný 
absolvo, 3, -solvi, -solutum osvobo

zuji (tě capitis)
*absurh, abesse, afui, — (afutu

rus) jsem nepřítomen 
*ác, atque a, i; (idem) ac jako 
Academia, ae, f. akademie; háj 

zasvěcený heroovi Akademovi, 
kde přednášíval Platon 

accédo, 3, -cessi, -cessum přistu

puji
accidit, 3, accidit přihází se 
accipio, 3, -cěpi, -ceptum přijímám, 

dostávánu 
* accuso, 1 žaluji
acerbus, 3 trpký; inimicus acerbis

simus úhlavní nepřítel 
*aciěs, ěi, f. šik 
actus, ús, m. čin, jednání 
acutus, 3 ostrjř, bystrý 
*ad (s akus.) k, u 
addó, 3, -didi, -ditum přidávám

aded (adverb.) tak, tolik 
adiuvö, 1, -iúvi, -iútum (amicum) 

pomáhám (příteli) 
admisceo, 2, -miscui, -mixtum při- 

měšuji, připojuji
admoneo, 2, -manui, -monitum při

pomínám, napomínám 
*adulescens, entis, m. mladík 
adventus, ús, m. příchod 
adversus (s akus.) proti, k 
*adversus, 3 protivný; proelium 

adversum nešťastný boj 
aeděs, is, f. chrám; aeděs, ium, f.

příbytek, obydlí, dům 
aedifico, 1 stavím, buduji 
Aegyptus, i, f. Egypt 
*aequus, 3 rovný, spravedlivý; 

aequo animo s klidnou myslí, 
klidně

aerarium, ii, n. (státní) pokladna 
aes, aeris, n. kov; aes áliěnum dlu

hy
*aestás, átis, /. léto 
*aetds, átis, f. věk 
affero, 3, attuli, allátum přináším 

(zprávu), oznamuji 
*Africa, ae, f. Afrika 
Africánus, 3 africký
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*ager, agri, m. pole; per agrös po 
venkově

aggredior, 3, -gressus sum přistou
piti, napadnouti 

agnöscö, 3, -novi, — poznávám 
*agö, 3, egi, actum jednám, ko

nám; vitam ago život trávím; 
grátias agö děkuji 

agricola, ae, m. rolník 
* Alexander, dri, m. Alexander 

(král makedonský)
Alexandria, ae, f. Alexandrie 

(město v Egyptě) 
alias jindy 
aliěnus, 3 cizí
aliquamdiu nějaký čas, chvíli 
aliquando někdy, kdysi 
*aliquid něco 
*aliquis někdo
*alius, alia, aliud (gen. alterius!)

jiný
*aló, 3, alui, altum živím 
Alpes, ium, f. Alpy 
alter, a, um druhý; bližní 
*ultus, 3 vysoký 
alvus, i, /. břicho 
ambitio, önis, f. řevnivost, ctižá

dost
*amicitia, ae, f. přátelství
*amicus, i, m. přítel
*ámittö, 3, -misi, -missum ztrácím
*amö, 1 miluji, mám rád
*amor, óris, m. láska
amplius více
amplus, 3 nádherný
an či; an ňon či ne, čili nic
ancora, ae, f. kotva
ánima, ae, f. duše

*animus, i, m. duch, smýšlení 
animadverto, 3, -verti, -versum 

zpozorovati 
*annus, i, m. rok 
*ánser, eris, m. husa 
^antíquus, 3 starý, starodávný 
ánulus, i, m. prsten 
Apellés, is, m. Apelles,řecký malíř 
*Apollö, inis, m. Apollo (bůh 

umění)
appáret, 2, appáruit jeví se 
*appellö, 1 nazývám 
* appropinquo, 1 blížím se 
*aqua, ae, f. voda; aquae, árum, f. 

lázně
ára, ae, f. oltář 
arátrum, i, n. pluh 
arbitror, 1 domnívám se 
*arbor, oris, /. strom 
arcesso, 3, arcessivi, arcessitum po

volávám 
arcus, ús,m . luk
árdeö, 2, ársi, — (ársúrus) hořím, 

planu
aréna, ae, f. zápasiště 
*argentum, i, n. stříbro 
*Archimédés, is, m. Archimedes' 

(slavný řecký fysik) 
archon, ontis, m. archon (athénský 

úředník)
Ariadna, ae, f. Ariadna (dcera 

krále Minoa)
áridus, 3 suchý; in áridó na pev

nině
Ariovistus, i, m. Ariovistus (ná

čelník germánský)
Aristides, is, m. Aristides (athén

ský státník)
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*arma, örum, n. zbraň 
armö, 1 ozbrojuji 
*ars, artis, f. umění 
*artifex, icis, m. umělec 
artus, ús, m. úd 
*arx, arcis /. hrad 
ascendo, 3, -scendi, -scénsum vy 

stupuji
Asia, oe, /. Asie (Malá Asie) 
aspicio, 3, -spexi, -spectum spatřu

ji
asporto, 1 odnáším, odvážím 
assentior, 4, assensus sum posvěd

čuji
assequor, 3, assecutus sum (ali

quid) dosahuji (něčeho) 
Athénae, arum, f. Athény 
Atheniensis, is athénský; m. Athé- 

ňan
*atque a, i, také
Attica, ae, f. Attika (krajina 

v Řecku s hl. městem Athéna
mi)

Atticus, i, m. Atticus (Titus Pom
ponius Atticus, přítel Cicero- 
núv)

auctor, öris, m. původce, rádce 
audeo, 2, ausus sum odvažuji se 
*audáx, acis odvážný 
*audiö, 4 slyším
aufero, -ferre, abstuli, ablátum od

náším, odnímám
augeo, 2, auxi, auctum rozmnožu

ji, zvětšuji
* Augustus, i, m. Augustus (první

císař římský)
*aureus, 3 zlatý
*aurum, i, n. zlato
*aut buď, nebo (po záporu: ani)
*autumnus, i, m. podzim
* auxilium, ii, n. pomoc; auxilia,

örum, n. pomocné sbory 
*avárus, i, m. lakomec 
avé! buď zdráv! 
ávius, 3 neschůdný 
avus, i, m. děd

B

Babylon, ónis, -f. Babylon (město 
v Babylonii) 

balneum, i, n. lázeň 
*barbarus, i, m. cizinec, nepřítel; 

barbarus, 3 cizí, hrubý; ne
správný (o řeči)

*beátus, 3 blažený, šťastný 
*bene dobře
beneficium, ii, n. dobrodiní 
benevolentia, ae, f. laskavost, dob

rá vůle
bibo, 3’ bibi, — (potům) piji

bini, 3 po dvou 
bis dvakrát 
*bonus, 3 dobrý 
bös, bovis, to. vůl 
*brevis, 1 krátký, stručný 
Brundisium, ii, n. Brundisium 

(město v již. Italii)
Brútus, i, to. Brutus (Decimus 

Iunius Biútus, zakladatel řím. 
republiky)
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C

C. (zkratka) =  Gáius, římské 
jméno ( praenomen)  

cado, 3, cécidi, — ( cásúrus)  padám 
caecus, 3 slepý 
caedes, is, f. vražda, smrt 
caedö, 3, cecídi, caesum porážím, 

zabíjím
*caelum, l, n. nebe 
*Caesar, is, m. Caesar (Gáius 

Iulius Caesar, zakladatel řím. 
imperia)

Campani, orum, m. Campanové 
(obyvatelé Campanie, krajiny 
v Italii)

*calamitás, átis, f. neštěstí, ne
hoda

Camillus, l, m. (Furius) Camillus 
(slavný řím. vojevůdce) 

*Cannae, arum, f. Kanny (město 
v Italii, známé porážkou Říma
nů od Hannibala) 

canö, 3, cécini, — (cantátum) zpí
vám; c. ad tlbiam  zpívám za do
provodu píšťaly

capiö, 3, cěpl, captum  chytám, 
chápu se, zajímám; arma capiö 
chápu se zbraně; urbem capiö 
dobývám města; magistrátům  
capiö ucházím se o úřad 

*Capitölium, il, n. Capitolium 
(římský Vyšehrad)

*caput, itis, n. hlava, hlavní město 
carcer, eris, m. vězení 
careö, 2, carul, — (caritúrus) 

(am lcls;abl.) jsem prost, jsem 
bez (přátel)

*carmen, inis, n. píseň, báseň 
*carpö, 3, carpsi, carptum  trhám 
*cárus, 3 drahý 
*castra, órum, n. tábor 
*cásus, Os, m. pád, osud 
*Caiillna, ae, m. Katilina (Lúcius 

Sergius Catilina, vůdce proti
státního spiknutí r. 63 př. Kr.) 

*Catö, önis, m. Cato (Marcus Por
cius Catö, slavný státník řím
ský)

* causa, ae, f. příčina; amíci causá 
kvůli příteli, pro přítele 

cautus, 3 opatrný, chytrý 
caveo, 2, cávl, cautum střehu se, 

dávám si pozor (canem) 
cavö, 1 vyhlubuji 
*cédö, 3, cessi, cessum ustupuji 
*celer, -is, -e rychlý 
célö, 1 utajuji, ukrývám 
*céna, ae, f. večeře, oběd 
cénseö, 2, censui, censum navrhuji, 

myslím, odhaduji, napočítávám 
*centum sto
centurio, önis, m. setník (jeden 

z 60 poddůstojníků v legii) 
Cerěs, Cereris, †. Ceres (bohyně 

úrody)
černo, 3, crěvl, — vidím, zřím 
certus, 3 jistý; certior flö dostávám 

zprávu; certiorem aliquem facio 
dávám někomu zprávu 

*certö, I zápasím 
*certus, 3 jistý 
*cěterl, ae, a  ostatní 
cěterum ostatně, avšak
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Charybdis, is, f. Charybdis (úskalí 
v úžině messinské)

*cibus, i, to. pokrm 
*Cicero, önis, m. Cicero (Marcus 

Tullius Cicero, nejslavnější řím. 
řečník)

Cincinnatus, i, m. Cincinnatus 
*circulus, i, to. kruh 
circumdo, -are, -dedi, -datum 

oběh nati
circumvenio, 4, -věni, -ventum ob

cházím, obkličuji, zaskakuji 
čito rychle
*civis, is, to. občan; civis bonus 

vlastenec
*civitás, átis, f. obec 
*clámö, 1 křičím 
*clámor, óris, to. křik 
*clárus, 3 slavný 
*classis, is, f. loďstvo 
*cögitö, 1 přemýšlím 
cognómen, inis, n. příjmení 
cögnöscö, 3, -gnövi, -gnitum po

znávám
cögö, 3, coěgi, coactum nutím 
collega, ae, m. druh v úřadě 
colligo, 3, -legi, -lectum sbírám 
colloquium, ii, m. (roz)hovor 
*colö, 3, colui, cultum ctím, pěstu

ji, vzdělávám
*comes, itis, c. průvodce, průvod

kyně
comitor, 1 doprovázím 
commemoro, 1 připomínám 
*committö, 3, -misi, -missum svě

řuji; pugnam c. svádím bitvu 
commoveo, 2, -movi, -motum dojí

mám

*communis, 2 společný 
commútö, 1 měním 
comparo, 1 srovnávám; získá

vám
comperiö, 4, -peri, -pertum doví

dám se
complector, 3, complexus sum objí

mám, chápu se 
*concordia, ae, f. svornost 
concurro, 3,. -curri, -cursum sbí

hám se
* condemno, 1 odsuzuji; capitis

condemnare odsouditi k ztrátě 
hrdla, k sirrti 

*condiciö, önis, f. podmínka 
condimentum, i, n. koření, přísada, 

příchuť
* condo, 3, -didi, -ditum zakládám 
confído, 3, -fisus sum důvěřuji 
confiteor, 2, -fessus sum přizná

vám se, vyznávám
confligo, 3, -flixi, -flictum utká- 

vám se
coniciö, 3, -iěci, -iectum vrhám 
coniungö, 3, -iunxi, -iunctum 

spojuji
coniúrátiö, önis, f. spiknutí 
coniúrdtus, i, m. spiklenec 
cönor, 1 pokouším se, snažím se 
conscendo, 3, -scendi, -scěnsum vy

stupuji; navem conscendere 
vstoupiti na loď 

conscius, 3 vědomý si něčeho 
consequor, 3, -secútus sum (ali

quid) dosahuji (něčeho) 
considero, 1 uvažuji 
*cönsilium, ii, n. rada, rozvaha
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consisto, 3, -stiti, — postaviti se, 
stanouti

conspicio, 3, -spěxi, -spectum 
spatřuji

constans, antis pevný 
*cönstat je známo; inter omnes 

constat je všeobecpě známo 
construo, 3, -struxi, -structum se

strojuji, buduji, stavím 
*cönsul, is, m. konsul 
consulatus, Hs, m. konsulát 
cönsulö, 3, -sului, -sultum a) alicui 

starám se o někoho; b) aliquem 
táži se někoho na radu 

cönsúmö, 3, -sumpsi, -sumptum 
spotřebovati, stráviti 

contemno, 3, -tempsi, -temptum 
(mortem) pohrdám (smrtí) 

contendo, 3, -tendi, -tentum zápa
sím, usiluji; contendo proficisci 
spěšně táhnu 

contentus, 3 spokojený 
conticesco, 3, -ticui, — zmlknouti 
contineo, 2, -tinui, — držím po

hromadě, obklopuji, obsahuji 

contingit, 3, contigit stává se, při
hází se

*contrá (s akus.) proti 
contrarius, 3 opačný 
convalesco, 3, -valui, — zesíleti, 

uzdraviti se
convenio, 4, -vini, -ventum schá

zím se
coorior, 4, -ortus sum vznikám 
copia i ae, f. zásoba, množství; co

piae, arum, f. sbory (vojenské) 
cor, cordis, n. srdce

Corinthus, i, /. Korint (město 
v Řecku)

corona, ae, f. věnec; sub corona 
vendö, 3 prodati do otroctví 

*corpus, eris, n. tělo 
* corrigo, 3, -rixi, -rictum opravuji 
*corrumpö, 3, -rúpi, -ruptum ka

zím
*cottidii každodenně 
*crás zítra 
crastinus, 3, zítřejší 
Crassus, i, m. Crassus (Márcus 

Licinius Crassus, jeden z nej
větších římských boháčů) 

*cridö, 3, -didi, -ditum věřím 
eridulus, 3 důvěřivý, lehkověrný 
*cremö, 1 spaluji 
*creö, 1 volím 
*crisco, 3, erivi, — roštu 
crimen, inis, n. obvinění, zločin 
Croesus, i, m. Croesus (Kroisos, 

bohatý král v M. Asii)
*culpa, ae, f. vina
*cum když, až; předl, s abl.: s;

cum — tum jak ■— tak 
cunctatio, önis, f. váhání 
cúnctor, 1 váhám 
cúpio, 3, cupivi, cupitum toužím, 

dychtím
cupressus, i, f. cypřiš 
*cúra, ae, f. starost, péče 
cwrátiö, önis, f. léčení 
*cúrö, 1 opatruji, starám se 
*currö, 3, cucurri, cursum běžím 
*cursus, ús, m. běh, směr 
*custös, ödis, c. strážce, strážkyně
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D

Daedalus, i, m. Daedalus (Daida- 
los, slavný řecký stavitel) 

Dareus, li, m. Dareus (králperský) 
*dl (s abl.) o 
dea, ae, f. bohyně 
*dlbeó, 2, děbuí, děbitum jsem po

vinen, děkuji
dlcldö, 3, -cessi, -cessum odchá

zím; děcědefte dě vitá zemříti 
*decem deset
*December, bris, m. prosinec 
dlcernö, 3, -crlvi, -crltum stano

viti, rozhodnouti, píiiknouti 
decet, 2, decuit sluší (se) 
decils desetkrát; deciěs centéna 

milia milion 
*decimus, 3 desátý 
décipió, 3, -dpi, -ceptum klamu 
decoro, 1 zdobím, vyznamenávám 
*défendö, 3, -fendi, -fénsum hájím, 

bráním
deficit, 3, défécit schází 
*dlleó, 2 ničím 
delibero, 1 uvažuji 
délictum, i, n. provinění 
díligo, 3, -légi, -léctum vybírám 
Delphi, órum, m. Delfy (město 

v Řecku se známou věštírnou 
Apollinovou)

Delphicus, 3 delfský 
déiciö, 3, -iěci, -iectum shazuji 
deinde potom, po druhé 
Délus, i, f. (ostrov) Delus (Delos) 
dimítto, 3, -misi, -missum spouš

tím; animum dimittere pozbýti 
mysli

Dlmosthenls, is, m. Demosthenes 
(nejslavnější řečník řecký) 

dlmum teprve 
dlnique konečně 
dlprávö, 1 porušuji, kazím 
dlserö, 3, -serui, -sertum opouštím 
dlsiderö, 1 přeji si, postrádám 
dlsinö, 3, dlsii, dlsitum pře

stávám, ustávám 
dlsplrö, 1 zoufám 
dlstruö, 3, -struxi, -strfáctum bořím 
*dísum, deesse, défui, — chybím, 

scházím
*dlterreö, 2, -terrui, -territum od

strašuji
dltrahö, 3, -tráxi, -tractum stahuji 
dltrectö, 1 na cti utrhám, zlehčuji 
detrimentum, i, n. škoda, úhona 
*deus, i, m. bůh
Diana, ae, f. Diana (bohyně lovu) 
*dicö, 3, dixi, dictum říkám; vi

rum dicere mluviti pravdu 
*dictátor, öris, m. diktátor (řím.

úředník s plnou mocí)
*dils, li, m. den; je-li /., značí ter

mín, lhůtu
differo, -ferre, distuli, dilátum od

kládám; differo, -ferre, —, — 
liším se

*difficilis, 3 nesnadný 
diffido, 3, -fisus sum nedůvěřuji 
dignus 3 (laude) hodný (chvály) 
dilabor, 3, -lápsus sum rozpadnou- 

ti se, rozptýliti se 
*diliglns, entis pečlivý 
diligo, 3, -llxi, -léctum miluji
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dilucesco, 3, -luxi, — rozbřesk - 
nouti se, vysvitnout!

Diogenes, is, m. Diogenes (známý 
řec. filosof)

discédo, 3, -cessi, -cessum odstu
puji, ustupuji 

*discipulus, i, m. žák 
*discö, 3, didici, — (carmen) 

učím se (básni) 
discordia, ae, f. nesvornost 
discrimen, inis, n. nebezpečí 
disertus, 3 výmluvný 
*diú dlouho
* dives, itis bohatý 
Diviciacus, i, m. Diviciacus (ná

čelník gallský)
* divido, 3, -visi, -visum rozděluji 
divitiae, arum, f. bohatství
*dö, dare, dedi, datum dávám 
*doceó, 2, dócui, doctum učím 
*doctus, 3, učený

doleo, 2, dólui, — mám bolest, 
truchlím

*dolor, óris, m. bolest 
dominor, 1 vládnu, panuji 
*dominus, i, m. pán 
domö, 1, domui, domitum poko

řuji, podrobuji 
* domus, ús, f. dům 
*dormiö, 4 spím 
dubito, 1 pochybuji 
dubium, ii, n. pochyba 
*dubius, 3 pochybný, nejistý 
ducenti, ae, a dvě stě 
dúcó, 3, dúxi, ductum vedu; no

men dúcó jméno odvozuji, mám, 
dostávám 

*dulcis, 2 sladký 
dum pokud 
duo, duae, duo dva 
*dúrus, 3 tvrdý
*dux, ducis, m. velitel, vojevůdce

E

*ě, ex (s abl.) z, od; ex nómine 
podle jména 

ěducó, 1 vychovávám 
ědúcó, 3, -dúxi, -ductum vyvádím 
effero, ferre, extuli, elátum vyná

ším, pohřbívám

efficio, 3, -fěci, -fectum způsobuji 
efflö, 1 vydechuji 
effugio, 3, -fugi, — ('periculum) 

unikám (nebezpečí) 

egeö, 2, egui, — (auxilio; abl.) po
třebuji (pomoci)

liciö, 3, -iěci, -iectum vyhazuji, vy
háním

*ěligó, 3, -lěgi, -léctum vybírám, 
volím

*éloquentia, ae, f. výmluvnost 
éloquor, 3, -locútus sum vyslovuji 
*ěmendó, 1 opravuji, napravuji, 

polepšuji
*emó, 3, émi, emptum kupuji 
enim neboť
Endymion, önis, m. Endymion 

(mythický pastýř, kterého si 
oblíbila Luna) 

ěnumeró, 1 vypočítávám 
énúntiö, 1 vyslovuji, vyzrazuji 
eö, ire, ii, itum jdu 
Epaminondas, ae, m. Epaminon-
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das (slavný státník řecký v měs
tě Thebách)

* epistula, ae, f. dopis 
epulae, arum, f. hostina 
equěs, itis, m. jezdec 
erípio, 3, -ripui, -reptum vyrvati 
*et a, i, též í>. 44*
etenim neboť, totiž 
Europa, ae, /. Evropa 
ěvadó, 3, -vási, -vasum uniknouti, 

vyváznouti

ěváněsco, 3, -vanul, — vymizeti, 
vyprchati

ěvenit, 4, ěvěnit přihází se 
exardesco, 3, -arsi, — vzplanouti 
exclámo, 1 zvolati 
excédó, 3, -cessi, -cessum ustupuji, 

odcházím

excello, 3, —, — vynikám (cěteris) 
(nad ostatní)

F

excito, 1 probouzím 
excolo, 3, -colui, -cultum vzdělá

vám
*exerceö, 2, -ui, -itum cvičím 
exercitatio, önis, f. cvičení, cvik 
*exercitus, ús, m. vojsko 
exitus, ús, m. výsledek, konec 
expello, 3, -půli, -pulsum vyháním 
*expleó, 2 naplňuji 
expergiscor, 3, experrectus sum 

probouzím se
experior, 4, expertus sum zkouším 
explorator, öris, m. vyzvědač 
exprimo, 3, -pressi, -pressum vy

mačkávám, vynucuji 
*expugnö, 1 dobývám 
exsilium, ii, n. vyhnanství 
*exspecto, 1 očekávám 
exstruo, 3, -struxi, -strUctum vy- 

stavěti, zbudovati 
extra (s akus.) venku, mimo, vedle

*faber, fabri, m. řemeslník, děl
ník, strůjce

Fabius, ii, m. Quintus Fabius Má
ximus (slavný řím. vojevůdce) 

*fábula, ae, f. bajka 
facetus, 3 vtipný 
*facilis, 2 snadný 
faciö, 3, fěci, factum činím, dělám 
*factum, i, n. čin 
*fallö, 3, fefelli, — (deceptum) 

klamu; spěs mě fefellit zklamal 
jsem se v naději 

falso neprávem 
*falsus, 3 falešný, nepravdivý 
*fáma, ae, f. pověst

faměs, is, f. hlad 
* familia, oe, f. rodina 
fanum, i, n. svatyně 
fás, n. (neskl. subst.) (božské) 

právo, slušnost
fatecrr, 2, fassus sum přiznávám se, 

vyznávám
*Februárius, ii, m. únor 
fél, fellis, n. žluč
*fělix, icis šťastný; feliciter! mno

ho štěstí!
*fěmina, ae, /. žena 
femininus, 3 ženský 
*ferě skoro
ferö, ferre, tuli, látum nesu; opem
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ferre poskytnouti pomoc; via 
fert cesta vede 

ferrum, i, n. železo
* fertilis, 2 úrodný
festinatio, önis, f. spěchání, spěch
festino, 1 spěchám
*fiděs, ěi, f. věrnost, důvěra
fidö, 3, fisus sum důvěřuji
*filia, ae, f. dcera
*filius, ii, m. syn
fingö, 3, finxi, fictum vytvářím,

, vymýšlím
* finis, is, m. konec; fines, ium, m.

hranice, území 
finitimus, i, m. soused 
fiö, fieri, factus sum stávám se 
firmus, 3 pevný 
*flúmen, inis, n. řeka 
fluö, 3, flúxi, — teku 
*foedus, eris, n. smlouva 
föns, fontis, m. pramen 
foris venku 
fors, fortis, f. náhoda

I

Gáius, Gái, m. Gaius (zkratka: 
C., řím. jméno)

Galli, örum, m. Gallové (obyv.
Gallie, nyn. Francie)

Gallia, ae, f. Gallie 
gaudeo, 2, gávisus sum raduji se 
gěns, gentis, f. kmen 
gentilis, 2 rodový, urozený 
*genus, eris, n. druh, rod; genus 

humánum lidské pokolení 
*Germani, örum, m. Germáni 
gigno, 3, genui, genitum roditi, 

ploditi

* fortis, 2 statečný 
*fortúna, ae, f. štěstí 
*fortúnátus, 3 šťastný, požehnaný 
frango, 3, frěgi, fráctum lámu 
*fráter, iris, m. bratr 
*fraus, fraudis, f. podvod 
frigidus, 3 studený 
*frúctus, ús, m. plod 
frúgěs, um, f. plodiny, obilí 
frumentum, i, n. obilí, pšenice 
*frústrá marně
*fuga, ae, f. iitěk; fugae mě mando, 

1 dávám se na útěk 
■fugió, 3, fúgi, — (fugitúrus) u tí

kám
fundo, 3, fúdi, fúsum liji; fundo (3) 

atque fugö (1) porážím na hlavu 
fúnestus, 3 neblahý, smutný 
fungor, 3, fúnctus sum (magistrá

tů) zastávám (úřad) 
furca, ae, f. vidle 
*futúrus, 3 budoucí

gladiátor, öris, m. gladiátor, zá
pasní!?

gladius, ii, m. meč 
*glöria, ae, f. sláva 
Graeci, örum, m. Rekové; Graecus, 

3 řecký
grammaticus, i, m. filolog, jazyko- 

zpytec
grátia, ae, /.půvab, vděk; gráiiás 

ago, 3 díky vzdávám, děkuji 
gratulor, 1 blahopřeji 
*grátus, 3 milý, vděčný 
*gravis, 2 těžký, vážný
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gubernaculum, i, n. kormidlo gutta, ae, f. kapka
gubernator, öris, m. kormidelník

H

*habeö, 2, -ui, -itum mám
Haedui, örum, m. Haeduové 

(kmen gallský)
Halys, yos, m. Halys (řeka v M. 

Asii)
*Hannibal, is, m. Hannibal (vůdce 

karthaginský)
haud ne, nikoliv
haurio, 4, hausi, haustum čerpám, 

nabírám
Helena, ae, f. Helena (manželka 

spartského krále Menelaa)
Hellespontus, i, m. Hellespont
Helvetii, örum, m. Helvetiové 

(gallský kmen sídlící v nyn. 
Švýcarech)

Henna, ae, f. Henna (město na Si
cílii)

Herculaneum, i, n. H., město v Ita 
lii (zasypané výbuchem Vesuvu 
r. 79 po Kr.)

Hercules, is, m. Hercules (Hera- 
kles, hrdina pověstný svou si
lou)

*heri včera 
*hic, haec, hoc tento 
*hiems, hiemis, /. zima 
Hispania, ae, /. Hispanie (nyn.

Španělsko a Portugalsko) 
historia, ae, f. vyprávění, povídka 
histrio, önis, m. herec 
*hodiě dnes
Homěrus, i, m. Homér (řec. bás

ník, skladatel prvních epic. 
básní evropských)

*homö, inis, m. člověk 
*honestus, 3 čestný 
*htnor, öris, m. čest, pocta; čestný 

úiad
hora, ae, /. hodina 
Horatius, ii, m. Horatius (slavný 

lyrický básník římský) 
hortor, 1 povzbuzuji 
hospěs, hospitis, m. host 
*hostis, is, m. nepřítel 
*húmdnus, 3 lidský 
*humilis, 2 nízký, prostý 
humus, i, /. půda, země

I

iaceö, 2, iacui, — (iacitúrus) le
žím

*iam již
*lánus, i, m. Janus (řím. bůh za

čátku a konce)
*ibi tam 
idcirco proto

*idem, eádem, idem týž, tentýž
Hdöneus, 3 vhodný, příhodný
* ignis, is, m. oheň
*ignöscö, 3, -novi odpouštím
*ille, illa, illud onen
imitor, 1 napodobuji
immineo, 2, -ui, — strmím, hrozím
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immolo, 1 obětuji 
*immortális, 2 nesmrtelný 
impedimentum, i, n. překážka; 

impedimento esse (dat. účelový) 
býti na překážku; impedimenta, 
orum, n. zavazadla 

impedio, 4 překážím, vadím, brá
ním

imperator, öris, m. velitel (před 
vlastním jménem: císař; impe
rátor Titus)

*imperium, ii, n. vláda, velký' 
stát, říše; rozkaz 

*impero, 1 rozkazuji, panuji 
*impetus, us, m. útok 
imprimis především 
improbus, 3 nešlechetný, špatný, 

nečestný, drzý
imprudentia, ae, f. nerozvážnost 
*in (s abl.) v (in urbe); (s akus.) 

do (ir> urbem)
inauditus, 3 nevyslechnutý, ne

slýchaný
*incendium, ii, n. požár 
incendo, 3, -cendi, -censům zapa

luji
* incertus, 3 nejistý 
incido, 3, incidi, — upadám 
incipio, 3, (-cepi), -ceptum začínám 
incitö, 1 pobízím
inclvdö, 3, -clusi, -clúsum uzaví

rám
incohö, 1 začínám 
incola, ae, m. obyvatel 
induö, 3, -dui, -dútum otlékám 
inertia, ae, f. nečinnost 
infectus, 3 nedokončený 
*infélix, icis nešťastný

infero, -ferre, intuli, illatum vná
ším; bellum inferre válku vypo
vídati

infestus, 3 nepřátelský, lítý 
infidus, 3 nevěrný 
ingenium, ii, n. nadání 
Hngrátus, 3 nevděčný 
ingredior, 3, -gressus sum vstupuji 
Hnimicus, i, m. nepřítel (osobní) 
*initium, ii, n. začátek 
*iniúria, ae, f. bezpráví, příkoří, 

křivda
iniussú bez rozkazu 
iniústus, 3 nespravedlivý 
*innocěns, entis nevinný 
innocentia, ae, f. nevinnost 
inscribo, 3, -scripsi, -scriptum na- 

depsati, napsati
insidiae, arum, f. nástrahy, úkla

d y
insula, ae, f. ostrov 
intellego, 3, -lěxi, -léctum chápu, 

rozumím
intendo, 3, -tendi, -tentum napí

nám, vzpírám se 
*inter (s akus.) mezi 
interdico, 3, -dixi, -dictum zaka

zuji; alicui aqua et igni inter
dicere vy ob co vati 

intereo, -ire, -ii, -itum zahynouti 
interficio, 3, -fěci, -fectum zabíjeti 
intermitto, 3, -misi, -missum pře

rušuji
*interrogo, 1 táži se
intersum, -esse, -fui (proelio;dat.)

účastním se (bitvy) 
intro, 1 vstupuji 
inundo, 1 zaplavuji
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invado, 3, -vasi, -vasum vtrhnouti 
*inveniö, 4, -vini, -ventum nalé

zám, nacházím 
investigo, 1 pátrám 
inveteratus, 3 zastaralý, zakoře

něný
invideo, 2, -vidi, -visum závidím 
invidia, ae, f. závist 
invitus nerad; patre invito proti 

otcově vůli 
iocus, i, m. žert 
ipse, ipsa, ipsum sám 
irascor, 3, — (succénsui) (tibi) hně

vám se (na tebe)
irrumpo, 3, -rúpi, -ruptum vtrh

nouti
*is, ea, id ten, ta, to
Issus, i, /. Issus (město v M. Asii)
iste, ista, istud tenhle, onen
*ltalia, ae) f. Itálie
item rovněž
Hter, itineris, n. cesta, pochod 
iterum znovu, po druhé 
iubeo, 2, iussi, iussum rozkazuji

*ivdex, icis, m. soudce 
iudicium, ii, n. soud, úsudek 
*iúdicö, 1 soudím 
Iugurtha, ae, m. Jugurtha (kráí 

Numidíi, kmene afrického) 
*iungö, 3, iunxi, iunctum spojuji; 

amicitiam iungere uzavřití přá
telství

*Iúlius, ii, m. červenec 
* Iunius, ii, m. červen 
Iuppiter, Iovis, m. Jupiter (nej

vyšší bůh římský); Iuppiter 
Optimus Máximus byl uctíván 

.na Capitoliu■,Iuppiter Stator J . 
Zastavitel 

iúrö, 1 přísahám
*iús, iuris, n. právo -‚iusiurandum 

přísaha
iussu na rozkaz 
iustitia, ae, f. spravedlnost 
*iústus, 3 spravedlivý 
iuvenis, iuvenis, m. mladík 
*iuventús, Utiš, f. mládež 
Huvö, l,iúvi, (ad) iutum podporuj i

L

Habor, öris, m. práce, námaha 
lábor, 3, lápsus sum smýkám se, 

klesám; anni labuntur léta ply
nou

lac, lactis, n. mléko 
Lacedaemonii, örum, m. Lacede- 

moňané (Sparťané) 
lacus, ús, m. jezero 
laedó, 3, laesi, laesum ubližuji, 

urážím
laetor, 1 raduji se

Haetus, 3 radostný, veselý 
lapis, lapidis, m. kámen; milník 
largior, 4 uděluji, uštědřuji 
lateo, 2, latui, —'jsem skryt 
*Latinus, 3 latinský 
*laudö, 1 chválím 
laurus, i, f. vavřín.
Haus, dis, f. chvála, sláva 
lavö, 1, lavi, lautum myji 
lěgátus, i, m. vyslanec; legát (je

den ze 6 důstojníků v legii)
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légio, önis, /. legie 
légö, I odkazuji 
*legö, 3, legi, lectum čtu 
*leö, önis, m. lev
Leonidas, ae, m. Leonidas (voje

vůdce řecký v boji proti Perša- 
nům)

Hevis, 2 lehký 
*lěx, lěgis, f. zákon 
*liberö, 1 osvobozuji 
licet, 2, licuit je dovoleno 
Hingua, ae, f. jazyk 
lis, litis, f. spor, hádka 
litigo, 1 hádám se

M

*magis více
*magister, tri, m. velitel; učitel 
*magistratus, ús, m. úřad, úředník 
*magnitudo, inis, /. velikost 
*magnus, 3 velký 
magus, i, m. kněz (orientální) 
machina, ae, /. stroj 
máior, öris větší; nátú máior star

ší; máiorěs, um, m. předkové 
málö, maile, malui raději chci 
*malum, i, n. zlo, špatnost, chyba 
malum, i, n. jablko 
*malus, 3 špatný 
*mandö, 1 svěřuji; fugae mě man

do, 1 dávám se na útěk; litteris 
mandö, 1 (písemně) zazname
návám

*maneö, 2, m ánsi,.— (mánsúrus) 
trvám, dlím

*manus, ús, f. ruka; hrstka

Hittera, ae, f. písmeno; litterae, 
árum, f. dopis; literatura 

litus, oris,^.pobřeží, břeh (mořský) 
Livius, ii, m. Livius (slavný řím.

dějepisec)
*locits, i, m. místo 
longinquus, 3 vzdálený 
longus, 3 dlouhý; longius dále 
loquor, 3 locútus sum  mluvím 
lúcus, i, m. háj 
*lúx, lúcis, f. světlo 
Lycúrgus, i, m. Lykurgos (spart- 

ský zákonodárce)
Lysippus, i, m. Lysippos (slavný 

řec. sochař)

Márcus, i, m. Marcus (řím. jméno) 
*mare, is, n. moře 
*Mártius,*ii, m. březen 
*máter, tris, f. matka 
mátúrěscó, 3, -túrui, ■— dozrávati 
*m áximus, 3 největší 
medicina, ae, f. lék- 
*medicus, i, m. lékař 
mel, mellis, n. med 
*melior, melius; öris lepší 
memor, 1, memeris pamětlivý 
memorábilis, 2 pamětihodný, po

zoruhodný
*memoria, ae, f. památka, paměť;

memoriá teneö, 2 pamatuji si 
mendácium, ii, n. lež 
*mendáx, ácis lživý; lhář 
*měns, mentis, f. mysl 
*měnsis, is, m. měsíc 
mentior, 4 lháti
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Mercurius, ii, m. Mercurius (bůh 
obchodu)

mereor, 2, meritus sum  zasloužiti 
se, zasloužiti si

metior, 4, mensus sum  měřím, vy
měřuji

metuö, 3, -ui, ■—• obávám se 
metus, ús, m. strach 
*meus, 3 můj
M idas, ae, m. Midas (král v M. 

Asii)
*migrö, 1 stěhuji se 
““miles, itis, m. voják 
mille (pl. m ilia) tisíc 
m ilitia, ae, f. vojenství; domi m ili

tiaeque v míru i ve válce 
Milo, önis, m. Milo (Titus Annius 

Milö; hájil ho bez úspěchu na 
soudě Cicero) 

minae, arum, f. hrozby 
Minerva, ae, f. Minerva (bohyně 

řemesel a umění) 
minor, 1 (tibi mortem) hrozím 
M inos, óis, m. Minos (král krét- 

ský)
Minotaurus, i, m. Minotaurus (po

věstná obluda na Krétě, zpola 
býk a zpola člověk)

'“minuo, 3, minui, minútum  zmen
šuji

*minus méně 
mirar, 1 divím se 
miser, misera, miserum  ubohý 
mitto, 3, m isi, missum  posílám *

*nam neboť 
*narrö, 1 vypravuji

*mobilis, 2 vrtkavý 
modius, ii, m. měřice (dutá míra, 

i 8,751)
*modo — modo brzy — brzy 
*modus, i, m. míra, způsob 
moenia, ium, n. hradby 
molior, 4 usiluji, připravuji, pod

nikám
*moneö, 2, -ui, -itum  napomínám 
mora, ae, f. prodlení 
morbus, i, m. nemoc 
morior, 3, mortuus sum  umírám 
*mors, mortis, f. smrt 
*mortölis, 2 smrtelný 
*mös, möris, m. mrav; mores, um, 

m. mravy, povaha; móre fluen
tis aquae jako tekoucí voda 

*moveo, 2, mövi, motům hýbám, 
dojímám; bellum moveo válku 
rozpoutávám 

*mox brzy
*multitúdo, inis, f. množství 
multó mnohem 
*multus, 3 mnohý 
M unda, ae, f. Munda (město 

v Hispanii)
*mundus, i, m. svět 
*múniö, 4 opevňuji 
munus, eris, n. (čestná) povinnost 
M úsa, ae, †. Musa (9 Mus hylo 

ochránkyněmi umění) 
músculus, i, m. myška 
*mútö, 1 měním

N
nascor, 3, nátus sum  rodím se 
ndtdlis (d iěs), m. narozeniny
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nátú maiof starší; nátú minor 
mladší

*nátúra, ae, f. příroda 
naufragium, ii, n. ztroskotání lodi 
*nauta, ae, m. plavec, lodník 
návalis, 2 lodní; 'proelium návale 

námořní bitva
*návis, is, f. loď; navis longa vá

lečná loď
*ně aby ne (ve větě účelové nebo 

přací), že (ve Větě obavné); -we 
(tázací částice)

ně nón že ne (ve větě obavné)
*ně — quidem ani (ně pater qui

dem venit)
Neapolis, is (-im, -i), f. Neapol 
nec (neque) a ne 
necne či ne (v otázce nepřímé) 
neco, 1 zabiti
nefás, n. (neskl.) hřích, špatnost 
*negö, 1 popírám, tvrdím, že ne;

odpírám 
*němó nikdo
Neptunus, i, m. Neptunus (bůh 

moře)
*neque, neu a ne 
*nesciö, 4 nevím, neumím 
neuter, neutra, neutrum žádný 

z obou
*něve, neu a aby ne 
nex, necis, f. smrt, vražda 
*nihil nic 
Nilus, i, m. Nil

O

nimis příliš
*nisi jestliže ne, kdyby ne; leč, 

leda
nitor, 3, nisus sum opírám se (rě), 

usiluji, snažím se 
nix, nivis, f. sníh; nivěs, nivium, 

f. závěje
*nobilis, 2 vznešený
*noceó, 2, nócui, nocitum škodím
nölö, nolle, nölui nechci
*nömen, inis, n. jméno
*nön ne, nikoli
*nöndum dosud ne
nonnullus, 3 některý
*nös my
nöscö, 3, (növi), notum poznávám 
*nötus, 3 známý 
*novem devět
Noviodunum, i, n. Noviodunum 

(město v Gallii)
*novus, 3 nový 
*nox, noctis, f. noc 
noxius, 3 vinný 
núdö, 1 obnažuji, odkrývám 
*nůllus, 3 žádný 
*num zda (tázací částice) 
*numerö, 1 počítám, spočítávám 
Numidae, árum, m. Numidové 

(kmen v sev. Africe)
*numquam nikdy 
*núntió, 1 oznamuji 
núptiae, árum, f. svatba

ob (s akus.) pro, z obsequium, ii, n. poslušnost, po-
obdormiscó, 3, -dormivi, — usínám volnost
obliviscor, 3 ‚oblitus sim zapomínám obsěs, idis, m. rukojmí
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obsideo, 2, -sědi, -sessum obléhám 
obstö, 1, -stiti, — (-staturus) (tibi) 

stojím v cestě, bráním, překá
žím

obsum, obésse, obfui škodím 
obviam vstříc
*occdsiö, önis, f. příležitost 
occultus, 3 skrytý; in occulto latere 

býti zahalen v skrytu 
occumbo, 3, -cubui, -cubitum (mor

tem) podstoupiti (smrt) 
occupo, 1 obsazuji 
Oceanus, i, m. oceán (Atlantický) 
ödium, ii, n. nenávist 
offero, offerre, obtuli, oblátum na

bízím, poskytuji 
omnino celkem, všeho všudy 
omnipotens, entis všemohoucí 
*omnis, 2 všechen, každý 
*onus, eris, n. břemeno 
opinio, önis, f. tušení, domněnka 
*oppidum, i, n. město (malé) 
*oppugnö, 1 obléhám 
(ops) opis f. pomoc; opěs, opům 

síla, moc

*optimus, 3 nejlepší, velmi dobrý 
opus est (aliquá re) je třeba (ně

čeho)
*öráculum, i, n. věštírna 
*örátiö, önis, f. řeč 
*örátor, öris, m. řečník 
orbis, is, m. kruh, okruh; orbis 

terrárum svět
*ördö, inis, m. stav; ordines stavy, 

politické strany
Orestes, is, m. Orestes (antický 

hrdina, známý svou bezmeznou 
oddaností příteli Py lado ví) 

*origö, inis, f. původ, počátek 
*örnámentum, i, n. ozdoba; umě

lecký předmět, socha 
*örnöA 1 zdobím 
*örö, i prosím 
ös, öris, n. ústa
ostendo, 3, ostendi, — (ostentátum) 

ukazuji
Ovidius, ii, m. Ovidius (Půblius 

Ovidius Násó, slavný řím. bás
ník)

*ovis, is, f. ovce

P

Pálátinus, i, m. Palatin (jeden ze 
7 pahorků, na nichž se rozklá
dal starý Řím)

*pár, paris rovný, stejný 
parcö, 3, peperci, — (temperátum) 

šetřím (hosti nepřítele) 
parcus, 3 šetrný 
*parentěs, um, m. rodiče 
*páreö, 2, párui, — (páritúrus) 

poslouchám (otce patri)

pariö, 3, peperi, partum roditi, 
ploditi, přinášeti, zjednávati 

Paris, idis, m. Paris (syn trojské
ho krále Priama; unesl do Troje 
Helenu)

*parö, 1 chystám, získávám 
*pars, tis, f. strana; partes susti

neo, 2 hraji úlohu 
partior, 4 dělím 
* parum, málo
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*;-parvus, 3 malý; parvi esse (gen. 
pretii, gen. ceny) míti malou 
cenu

*pater, patris, m. otec 
patientia, ae, f. trpělivost 
patior, 3, passus sum trpím 
*patria, oe, f. vlast 
* patrius, 3 otcovský; sermö patri

us řeč mateřská 
paucl, 3 málokteří 
*pauper, is chudý 
paupertas, átis, f. chudoba 
*páx, pácis, f. mír, pokoj 
peccö, 1 hřeším, chybuji 
*pecúnia, ae, f. peníze 
pecus, oris, n. dobytek 
pedés, peditis, m. pěšák 
pellis, is, f. kůže
pendeo, 2, pependi, — visím (ex 

öre na rtech)
pendö, 3, pependi, pěnsum vážím, 

platím
penetro, 1 pronikám 
per (s akus.) přes, skrze 
perago, 3, -egi, -actum provádím, 

dokončuji; vitam perago život 
trávím

percutio, 3, -cussi, -cussum tluku;
secúri percutere stiti 

perdö, 3, -didi, -ditum ničím, hu
bím

pereö, -ire, -ii, -itum hynu 
*periculum, i, n. nebezpečí 
peritus, 3 zkušený 
*permulms, 3 přemnohý 
perniciosus, 3 zhoubný, nebezpeč

ný
perpetuus, 3 věčný, stálý

Persa, ae, m. Peršan 
persequor, 3, -secútus sum proná

sleduji
perterreo, 2, -terrui, -territum po- 

děsiti
pervenio, 4, -vini, -ventum dochá

zím
*petö, 3, petivi, petitum žádám 

(aliquid; peto hostem ženu se na 
nepřítele)

*philosophus, i, m. filosof 
Phoenices, um, m. Féničané (Pu- 

nové)
pietas, átis, /. oddanost, úcta 
pingö, 3, pinxi, pictum maluji 
pirata, ae, m. námořní loupežník
* piscis, is, m. ryba
placeo, 2, placui, placitum líbím se 
Plato, önis, m. Platon (známý řec. 

filosof)
plaudo, 3, plausi, plausum tles

kám
plébés, ei, f. (nebo plebs, plébis, f.) 

lid
*plénus, 3 plný
plerique, pléraeque, pleraque větši

na
* plures četnější, více
* plurimi, 3 nejčetnější, velmi čet

ní
*plús více 
*poena, ae, f. trest 
*poéta, ae, m. básník 
poliius, 3 uhlazený, pěkný 
polliceor, 2, pollicitus sum slibuji 
Polycrates, is, m. Polykrates 

(vládce na ostrově Samu) 
Pompeius, i, 'm. Pompeius (Gnae-
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us Pompeius Mágnus, velký 
státník římský)

Pompei, örum, m. Pompeje (město 
pod Vesuvem, zasypané r. 79 po 
Kr.)

pönö, 3, posui, positum kladu; sta
tuam ponere postavit sochu; 
castra ponere položit se táborem 

*populus, i, m. národ 
pópulus, i, f. topol 
*porta, ae, f. brána 
porticus, ús, f. sloupořadí 
*porló, 1 nesu
poscó, 3, poposci, — (pacem) žá

dám (o mír)
possideo, 2, -sědi, -sessum mám 

v moci, v majetku 
possum, posse, potui mohu 
*post (s akus.) po 
*posteá později 
posteri, örum, m. potomci 
posterus, 3 příští
postpono, 3, -posui, -positum (lu

dum officio) kladu dozadu, na 
poslední místo 

potestas, átis, f. moc 
pótió, ónis, f. nápoj 
potior, 4 (arce) zmocniti se (hra

du)
potissimum nejspíše 
*potius spíše 
praeclarus, 3 přeslavný 
praeda, ae, f. kořist 
praeficio, 3, -fěci, -fectum (tě 

exercitui) stavím v čelo 
praemitto, 3, -misi, -missum posí

lám napřed
*praemium, ii, n. odměna

praenomen, inis, n. jméno (klade
né před jménem rodovým, na 
př. Marcus, Gáius, Públius) 

praepónó, 3, -posui, -positum (of
ficium lúdö) dávám přednost (po
vinnosti před hrou) 

praesens, entis přítomný, současný 
praesidium, ii, n. ochrana, opora; 

posádka
pyraestó sum jsem na blízku, po 

ruce
praestó, 3, -stiti, — stojím v čele, 

vynikám (alicui) ; fidem praesta
re splniti slib, dostáti v slovu 

praeter (s akus.) kromě, mimo 
pravus, 3 špatný 
precěs, um, f. prosby 
premó, 3, pressi, pressum tisknu, 

tísním
primum po prvé 
* primus, 3 první 
principium, ii, n. začátek 
privátus, 3 soukromý 
probitás, átis, f. poctivost, čest

nost
probö, 1 schvaluji 
probus, 3 čestný, řádný, šlechetný 
prödeö, -ire, -ii, -itum vystupuji 

vpřed, z řady
pródó, 3, -didi, ditum vydávám, 

zrazuji; zaznamenávám 
*proelium, ii, n. bitva, boj 
profectio, ónis, f. výprava, cesta 
prófició, 3, -fěci, -fectum prospí

vám
proficiscor, 3, profectus sum táhnu, 

odebírám se, odcházím; vypra
vuji se, odjíždím
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pröfllgö, 1 zaháním 
profugio, 3, -fúgi, — utíkám (se) 
progredior, 3, -gressus sum postu

puji
prohibeo, 2, -hibui, -hibitum brá

ním (tě itinere; tě loqui) 
*prömittö, 3, -misi, -missum sli

buji
propinquus, 3 blízký 
propositum, i, n. předsevzetí 
propter (s akus.) pro (důvod) 
prosum, prodesse, profui prospí

vám
Proserpina, ae, f. Proserpina (dce

ra bohyně úrody Cerery) 
próximus, 3 nejbližší 
*prúděns, entis rozumný

publicě na státní útraty 
Publius, ii, m. Publius (řím. prae

nomen)
* puella, ae, f. dívka 
*puer, i, m. hoch 
*pugna, ae, f. bitva; pugnam com

mitto, 3 svádím bitvu 
*pulcher, 3 krásný 
Púnicus, 3 punský (kartaginský) 
*púnió, 4 trestám 
puppis, is, f. záď lodní 
púrus, 3 čistý 
*putö, 1 myslím, pokládám 
Pyladěs, is, m. Pylades (věrný 

přítel Orestův)
Pyrrhus, i, m. Pyrrhus (král epir-

ský)

Q

quadringenti, 3 čtyři sta 
quaeró, 3, quaesivi, quaesitum hle

dám, pátrám; snažím se (ami
cum hledám přítele; ex (ab) 
amicó táži se přítele)

*quális, 2 jaký
quam než; quam bonus jak dobrý 
quámdiu jak dlouho, pokud 
*quamquam ačkoliv 
quantó čím 
quantus, 3 jak velký 
*quártus, 3 čtvrtý; qudrtum po 

čtvrté
quasi (zcela) tak jako 
*quattuor čtyři; -decim čtrnáct 
*-que (příklonka) a, i 
quemadmodum jakým způsobem, 

jak

queó, ire mohu
queror, 3, questus sum stěžuji si 

(iniúriam, dě iniúriá)
*qui který, kdo 
quia protože 
*quidam kterýsi 
quidquid cokoliv 
quiěsco, 3, quiěvi odpočívám 
quin aby ne, že 
quingenti, 3 pět set 
quini, 3 po pěti 
*quinquágěsimUs, 3 padesátý 
*quinquaginta padesát 
*quinque pět 
*quis? kdo?
quisquam někdo (ve větě záporné: 

nikdo)
quisque každý
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quisquis kdokoli quóniam protože
*quod co, které; spojka: protože quoque také, též, i 
quominus aby ne *quotannis (každo)ročně
quomodo jak, kterak quotiěns kolikrát

R

rápio, 3, rápui, raptum uchvátiti, 
unésti 

*rárč> zřídka 
*ratiö, önis, f. rozum 
rebello, 1 vzbouřiti se 
recédo, 3, -cessi, -cessum ustupuji 
recipio, 3, -cépi, -ceptum přijímám 
*réctus, 3 správný 
recurro, 3, -curri, -cursum běžím 

zpět, vracím se
recúsö, 1 zpěčuji se, zdráhám se 
reddö, 3, -didi, -ditum vracím 
redeo, -ire, -ii, -itum vracím se 
refero, -ferre, -ttuli, -látum nesu 

zpět, přednáším, podávám zprá
vu

*regiö, önis, f. krajina 
*regö, 3, rexi, rectum řídím 
*relinquo, 3, -liqui, -lictum zane

chávám, opouštím 
Remus, i, m. Remus (bratr Ro- 

mulův)
reor, 2, ratus sum domnívám se 
repente náhle
repetitio, önis, f. opakování 
*reportö, 1 odnáším; victoriam re

porto, 1 vítězím
repello, 3, reppuli, repulsum odrá

žím, zaháním
reperiö, 4, repperi, repertum nalé

zám

repugno, 1 odporuji 
reputo, 1 uvažuji 
*rés, rei, f. věc; rés publica stát; 

rés adversae neštěstí; rés gestae 
(válečné) činy; rés secundae 
štěstí

respicio, 3, -spéxi, -spectum (fi
nem) ohlížím se

respondeo, 2, -spondi, -sponsum 
odpovídám; criminibus respon- 
dére odpovídati se ze zločinů 

resisto, 3, -stiti, — stavím se na 
odpor, odporuji 

*reppönsum, i, n. odpověď 
*restituö, 3, -ui, -útum obnovuji; 

zachraňuji
retineo, 2, -tinui, -tentum udržuji, 

podržují (si)
reus, i, m. vinník; reus, 3 vinný 
revertor, 3, reverti, — vracím se 
*réx, régis, m. král 
Rhénus, i, m. Rýn 
rhö (písmeno) r
Rhodus, i, f. Rhodos (ostrov 

v Egejském moii)
*rideö, 2, risi, risum směji se 
ridiculus, 3 směšný 
risus, ús, m. smích 
robustus, 3 silný 
rogö, 1 žádám, prosím 
*Röma, ae, f. Řím
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*Römánl,örum,m.1&íma,né-,Römá- ruína, ae, f. zřícení, zřícenina 
nus, 3 římský rumor, öris, m. pověst

Romulus, l, m. Romulus (podle ruö, 3, rui, — řítím se, valím se 
pověsti zakladatel Rima) rús, ruris, n. venkov

rostra, örum, n. řečniště rusticus, 3 venkovský

S
sacer, sacra, sacrum posvátný 
sacerdos, dotis, m. kněz 
sacrosanctus, 3 posvátný, nedo

tknutelný 
*saepe často 
*salús útis. f. spása 
salutaris, 2 spasný, prospěšný, 

zdravý
*salútö, 1 zdravím 
sancio, 4, sanxi, sanctum (slav

nostně) stanovím 
sánö, 1 léčím 
*sapiěns, entis moudrý 
sapientia, ae, f. moudrost 
sapió, 3, —, — jsem moudrý, roz

umný
* satis dosti; satis superque více 

než dosti
Saturnus, l, m. Saturnus (jeden 

z nejstarších řím. bohů) 
saucius, 3 raněný 
scelus, eris, n. zločin, špatnost 
*sciö, 4 umím, vím, znám 
sclscó, 3, scívi, scítum rozhoduji, 

zvídám
*scrlbó, 3, scripsi, scriptum píši 
scriptor, öris, m. spisovatel; rěrum 

scriptor dějepisec 
Scylla, ae, f. Scylla (skalisko a 

obluda v úžině Messinské, na
proti Charybdě)

securis, is, f. sekyra
*sed ale, avšak
*sedeö, 2, sedl, sessum sedím
semel jednou
* semper vždy(cky), stále 
senatus, ús, m. senát 
*senectús, útis, /. stáří
*senex, senis, m. stařec 
sěnsus, ús, m. smysl 
*sententia, ae, f. myšlenka, mínění 
*sentiö, 4, sénsl, sěnsum cítím, 

myslím, seznávám
* sepélio, 4, sepelivi, sepúltum pohř

bívám
*September, bris, m. září 
septiés sedmkrát 
*septimus, 3 sedmý- 
septingentěsimus, 3 sedmistý 
septingenti, 3 sedm set 
*septuágintá sedmdesát 
sepulcrum, l, n. hrob, náhrobek 
sequor, 3, secútus sum následuji 
sermo, önis, m. řeč; sermö patrius 

řeč mateřská 
*sérö pozdě
šero, 3, sěvl, satum sázím 
*serviö, 4 sloužím 
*servö, 1 uchovávám, zachraňuji 
servus, l, m. otrok 
sestertius, il, m. sertercius (římská 

mince)
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*sexáglsimus, 3 šedesátý 
*si jestliže, kdyby 
sic tak
Sicilia, ae, /. Sicílie 
Siculi, örum, to. obyvatelé Sicílie, 

Sicilané
*signum, i, n. znamení; socha;

signum ‘proclil znamení k boji 
*silva, ae, (. les 
similitudo, inis, f. podoba 
simul 1. současně, 2. jakmile 
simulacrum, l, n. socha 
*sine (s abl.) bez 
singuli, 3 po jednom 
sinö, 3, sivi, situm dovoluji 
sitio, 4 žízním 
sitis, is, f. žízeň
*situs, 3 položený; oppidum situm 

est město leží
societas, átis, f. společnost, spole

čenství
*socius, ii, m. druh; socium culpae 

spoluvinník
Socrates, is, m. Sokrates (první 

velký řecký filosof) 
sodalis, is, to. druh, kamarád 
solacium, il, n. útěcha 
soleö, 2, solitus sum jsem zvyklý 

Solö, önis, to. Solon (zákonodárce 
athénský)

* sólum jenom 
*sölus, 3 sám, samojediný 
solvö, 3, solvi, solutum uvolňuji 
somnus, l, to. spánek 
spargo, 3, sparsi, sparsum roztru

šuji; animas spargere duše 
vdechnouti

spectaculum, l, n. podívaná, di
vadlo

*spectö, 1 hledím 
spíro, 1 doufám 
*spls, el, f. naděje 
spondeo, 2, spopóndi, sponsum 

(slavnostně) (při)slibuji 
sponte dobrovolně 
*statim ihned
statuo, 3, statui, statútum stano

vím
sterno, 3, stravi, stratum porážím;

dláždím, stavím (viam) 
strenuus, 3 rázný 
* studeo, 2, studui, — snažím se 
studium, il, n. snaha, zaměstnání 
*stultus, 3 hloupý 
suadeo, 2, suasi, suásum radím 
suávis, 2 příjemný 

sub pod
subeö, -Ire, -il, -itum podstupuji 
subigo, 3, -Igl, -áctum podrobuji 
subverto, 3, -verti, -versum podvra

cím
*summus, 3 nejvyšší 
superior, öris vyšší 
*supero, 1 převyšuji, překoná

vám, přemáhám

supersum, -esse, -ful zbývám, pře
žívám (patri) 

supremus, 3 poslední 
surgo, 3, surrexi, surrlctum vstá

vám
sús, suis, c. vepř 
Súsa, örum, n. Šusy (město v M. 

Asii)
suscipio, 3, -cepi, -ceptum beru na
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sebe; bellum suscipio podnikám 
válku

sustineo, 2, -tinui, — vydržeti, za
držeti

*suus, 3 svůj
Syracusae, árum, /. Syrakusy 

(město na Sicilii)

T

tabula, oe, /. deska; tabula picta 
obraz

*taceö, 2, tacui, tacitum mlčím 
*tális, 2 takový
*tam (před adj.) tak (na př. tam 

fělix)
* tamen přece 
tamquam jakoby
tango, 3, tetigi, tdctum dotýkám se 
tantum jenom 
tantummodo jen, jenom 
tantus, 3 tak veliký 
tardus, 3 pomalý 
tempero.1 (hosti) šetřím (nepřítele) 
tempestas, dtis, f. bouře 
templum, i, n. chrám 
Hempus, oris, n. čas, doba 
tendo, 3, tetendi, tentum napínám, 

vzpínám; usiluji, směřuji 
Heneó, 2, ténui, ■— držím; memo

ria teneo pamatuji si 
terra, ae, f. země 
Hertius, 3 třetí; tertium po třetí 
testamentům, i, n. závěť 
testis, is, m. svědek 
Thalěs, eliš, m. Tbales (jeden 

z prvních řec. filosofů) 
Hheátrum, i, n. divadlo 
*Thěbánus, i, m. Theban (obyva

tel města Theb); Thěbanus, 3 
thebský

Thermopylae, árum, f. Thermo- 
pyly (soutěsky v Řecku) 

Thěseus, i, m. Theseus (vítěz nad 
Minotaurem)

Tiberius, ii, m. Tiberius (druhý 
císař římský)

tibia, ae, f. píšťala; ad Ubiam ca
nere zpívati za doprovodu píš
ťaly

Ticinus, i, m. Ticinus (řeka v Ita 
lii)

tímeo, 2, tímui, — bojím se (pat
rem otce) 

timidus, 3 bázlivý 
Titus, i, m. Titus, řím. předejme- 

ní; jméno řím. císaře 
tolero, 1 snáším
tollö, 3, sustuli, sublátum zdvíhám, 

odstraňuji
Tomis, idis, f. Tomis (město při 

Černém moři, poblíž nyn. Con- 
stance)

totidem tolikéž
trádó, 3, tradidi, traditum odevzdá

vám
traduco, 3, -dv,xi, -ductum převá

dím
trans přes
tránseö, -ire, -ii, -itum přecházím 
transporto, 1 přenáším, přepra

vuji
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transgredior, 3, -gressm sum pře- 
kročiti

Trasumenus, i, m. (lacus) jezero 
Trasumenské v Italii (slavné 
porážkou Římanů od Hanni- 
bala)

Trebia, ae, /. Trebia (řeka v Italii) 
trecenti, 3 tři sta 
trecentésimus, 3 tří stý 
trémo, 3, tremui, — třesu se 
Hribuö, 3, tribui, tribútum uděluji, 

vzdávám, prokazuji 
tribus, ús, f. tribue 
tricéni, 3 po třiceti 
*triginta, třicet

trini, 3 (terni, 3) po třech 
Hristis, 2 smutný 
*Tröia, ae, †. Troja (město v M. 

Asii)
Tröiáni, örum, m. Trojané (oby

vatelé města 'Troje)
*tú ty
túeor, 2,— (tutatus sum) chráním 
tum tehdy, potom 
turbidus, 3 kalný 
*turbö, 1 ruším, kazím 
turpis, 2 ošklivý, ohavný, haneb- 

ný
Hútus, 3 bezpečný 
Huus, 3 tvůj

U

*ubi kde
Hilus, 3 (po záporu) žádný 
ultimus, 3 nejzazší, poslední 
unde odkud 
undique se všech stran 
univérsus, 3 veškerý celý, obecně 

platný
*únus, 3 jedeíi 
urbánus, 3 městský 
urbs, urbis, f. město; Urbs (město) 

Řím
urgeó, 2, ursi, — tísním 
*usque (ad) až (do); stále 
*ut kéž (ve větě prací), aby (ve 

větě účelové), byť i, třebas (ve

větě připouštěcí), že ne (ve větě 
obavné), jako (ve větě srovná
vací)

uter, 3 který z obou (uter fmter?) 
uterque jeden i druhý, oba dva 

(utrumque proelium)
*útilis, 2 užitečný 
wcilitás, átis, f. užitečnost, pro

spěch
*utinam kéž
útor, 3, usus sum (armis;&h\.) uží

vám (zbraně) 
utrum —• an zda — či 
Uva, ae, f. hrozen

V

vae! běda! valetúdo, inis, f. (bona) zdraví
*valeö, 2, valui, — (valiturus) vánus, 3 zbytečný, marný, lichý, 

j sem zdráv,pilný; platím, zmohu planý
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vel nebo (i) 
věna, ae, f. žíla
věneo, -Ire, -ii, — být prodáván 

(sub coröná do otroctví) 
veneror, 1 uctívám, úctu proka

zuji, klaním se
*venia, ae, f. milost, odpuštění 
*venió, 4, věnl, ventum přicházím 
*věr, věris, n. jaro 
*verbum, i, n. slovo 
Vergilius, ii, m. Vergilius (Públius 

Vergilius Maro, slav. řím. bás
ník)

*věritás, átis, f. pravda 
■véreor, 2, veritum sum obávám se 
Verrěs, is,m . Verres (řím. správce 

Sicílie)
versiculus, i, m. veršík 
versor, 1 dlím, prodlévám 
*věrus, 3 pravý; věrum dicó, 3 

mluvím pravdu 
versus, ús, m. verš 
verto, 3, verti, versum obracím, 

měním
*vesper, eri, m. veěer 
Ves/pasianus, i, m. Vespasianus 

(řím. císař)
Vesta, ae, f. Vesta (bohyně rodin

ného krbu)
Vesuvius, ii, m. Vesuv
vetö, 1, vetui, vetitum zakazuji
*vetus, 1, eris starý
*via, ae, /. cesta; viafert cesta vede

vicěni, 3 po dvaceti 
*vicesimus, 3 dvacátý 
*victor, öris, m. vítěz 
*victoria, ae, /. vítězství 
*videö, 2, vidi, visum vidím; pečuji 
vigilo, 1 bdím
vincio, 4, vinxi, vinctum spoutávám 
vinco, 3, vici, victum přemáhám, 

vítězím
vindex, icis, m. mstitel, trestající 

soudce
*violö, 1 (aliquem) ublížiti, poru

šiti
*vir, i, m. muž 
virgö, inis, f. panna, dívka 
*virtús, ictis, /. ctnost, statečnost, 

mužnost
vis (vim, vi) f. síla 
visus, ús, m. pohled 
*vita, ae, f. život 
vitium, ii, n. neřest, chyba 
*vitö, 1 (vitium) vyhýbám se 

(chybě)
*vivö, 3, vixi, — (victurus) žiji 
vix stěží, sotva 
volo, velle, volui chci 
*vóluntds, átis, f. vůle 
voveö, 2, vövi, votum zaslibuji, za

svěcuji
*vöx, vocis, †. hlas; věta 
vulgus, i, n. lid 
vulnero, 1 zraňuji 
vulpes, is, f. liška
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S L O V N Í K  Č E S K O - L A T I N S K Ý .

Vlastní jména — pokud se neliší tvarem od jmen českých — jsou obsažena 

v slovníku latinsko-českém.

A

*a et, atque, -que (příklonka); 
a ne neque

*aby ut; aby ne ně, quominus;
a aby ne něve 

*ale sed

*ani-ani neque-neque (nec-nec);
ani ne ně — quidem 

*až, když cum 
aspoň saltem

B

*barbar barbarus, i, m.
*báseů carmen, inis, n.

*básník poeta, ae, m. 
bdím vigilo, 1 
bedlivý díligens, entis 
*bez sine (s abl.)
*běžím curro, 3, cucurri, cursum 
bílý albus, 3 
*bitva pugna, ae, f. 
blaho saliis, Utiš, f. 
blahopřeji gratulor, 1 
*blažený beátus, 3 
blesk fulmen, inis, n .; bleskem za

sáhnouti fulmine tango, 3 
*blížím se appropinquo, 1 

bližní alter, alterius 
bohatství divitiae, árum, f. 
*bohatý dives, itis

bohyně uea, ae, f.
*boj proelium, ii, n. 
bojím se timeo, 2, -ui, — (mátrem 

bojím se matky; mátri bojím se 
o matku)

*bolest dolor, óris, m.; bolest mám 
doleo, 2, -ui, —; bolest pociťuji 
condolesco, 3, -ui, — ^

bořím diruö, 3. dirui, dirutum 
bourám destruo, Z,^-xi,’-ctum 

bouře tempestas, átis, f.; procella„ 
ae, f.

božský divinus, 3 
*brána porta, ae, f. 
bráním, zabraňuji impedio, 4 [tě, 

quominus (ně) scribas]
*bratr fráter, Iris, m.
*brzy — brzy modo — modo
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břeh (mořský) litus, oris, n. 
budoucnost rés futúrae; futura 

(nom. plur.)

C

cením aestimo, 1 
censor censor, óris, m.
*cesta iter, itineris, n.
*císař imperátor, óris, m. (před 

vlast, jménem) 
cítím sentio, 4, sěnsl, sensum

*budoucí futúrus, 3 
*bůh deus, i, m. 
bydlím habitó, 1

cizí aliěnus, 3
*co? quid?; to, co (id, quod); ea, 

quae
cokoliv quidquid 
*ctím coló, 3, -ul, cultum 
ctnost virtús, útis, f.

G

*čas tempus, oris, n.; včas ad tem
pus; (in) tempore 

*část pars, partis, f.
*často saepe 
*6erven Iunius, ii, m. 
či an, či ne v otázce přímé an-nón, 

v nepř. otázce: necne

*čím — tím quó — eö 
*čin factum, i, n. 
činím fació, 3, fěcl, factum 
*člověk homö, inis, m. 
*čtu legó, 3, lěgl, lěctum 
*čtyři quattuor 
*čtyřicet quadrágintá

D

dále longius
*dávám dö, dare, dedl, datum; dá

vám přednost praefero, -ferre, 
-tuli, látum (aliquid alicui rei); 
dávám se na útěk fugae mě 
mandö, 1

dbám míry modum adhibeo, 2, 
-hibul, -hibitum 

*děd avus, l, m.
děkuji grátias ago, 3, ěgl, áctum;

děbeó, 2, -ul, -itum 
*dčlám ago, 3, ěgl, áctum; fació, 3, 

fěcl, factum
*den diěs, ěl, to.; smluvený, sta

novený den diěs dieta nebo d. 
constitúta

desateronásobný decemplex, icis 
*děti liberi, órum, to.; púeri, 

órum, to.
*devět novem
*diktátor dictátor, óris, m.; diktá

tora jmenovati diclátórem dlcó, 3 
diktuji dieto, 1 
*dílo opus, eris, n. 
divím se (ad) miror, 1 (aliquid) 
*dlím, trvám máneo, 2, mánsl, — 

(mánsúrus)
*dlouho diú
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*dlouhý longus, 3 
*dnes hódie 
*do (lesa) in (silvam)
*doba tempus, oris, n. 
dobrodiní beneficium, ii, n. 
dobrovolně sponte (meá, tuá, ...)
*dobrý bonus, 3; dobře bene; dobře 

vím nóň ignörö, 1 
*dobývám expugno, 1; capiö, 3 

(urbem )
*dojímám (com)moveö, 2, -mövi,

-motum
dokázati efficio, 3, -feci, -fecturn 
domnívám se arbitror, 1; reor, 2 
*dopis epistula, ae, f.; litterae, 

arum, f.
dosahuji assequar, 3, -secútus sum 

(aliquid); dosahuji vítězství 
victóriam reporto, 1 

dospívám adolesco, 3, -olévi, — 
dostáti v slibu fidem praesto, 3,

-stiti, —■
dostávám accipio, 3, -cepi, -cep

ium; dostávám zprávu certior 
fiö, fieri, factus sum

E

Egypt Aegyptus, i, /.

F

*fialka viola, ae, f. *filosof philosophus, i, m.

H

*hájím defendo, 3, -fendi, -fénsum *hledám quaero, 3, quaesivi, quae- 
hanébný turpis, 2 situm
*hlava caput, itis, n.; na hlavu po- hloupost stultitia, ae, f. 

rážím fundo (3) atque fugö (1) *hloupý stultus, 3

dostihuji consequor, 3, -secútussum 
*dosud adhuc; dosud ne nondum 
*doufám spérö, 1 
dovážím importo, 1 
dovídám se comperiö, 4, com.peri, 

compertum
dovoleno jest licet; fas est 
dozrávám mátúréscö, 3, -ui, — 
*drahý cárus, 3
druhý alter; secundus, 3; po druhé 

iterum
dub quercus, ús, f.
*duch animus, i, m. 
důležitý gravis, 2 
*dúm domus, ús, /.; aedes, ium, /. 
duše anima, ae, f. 
důvěřuji (cön)fidö, 3, -fisus sum 
*dva duo; po dvou bini, 3; dva

krát bis 
*dvacet viginti 
*dvanáct duodecim 
dvě stě ducenti, 3; dvoustý ducen

tésimus, 3
dychtivý cupidus, 3
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hmota mdteria, ae, f. 
hněv ira, ae. f.
hněvám se irdscor, 3, — (succěn- 

sui) (na přítele: amicó) 
hodina hóra, ae, f.
*hodlám: vyjádříme partie, fut. 

act. a slovesem esse: laudatúrus 
sum

*hodný (chvály) (laude) dignus, 3 
*hoch puer, i, m. 
hojím medeor, 2 (sdndvi,sandtum) 

(medeor s dat., sáno s akus.) 
*hora möns, montis, m. 
horečka febris, is, f.

*horší péior, péius; peióris 
hořím drdeó, 2, drsi, — (drswrus) 
hospodyně mater familias 
*hra lúdus, i, m. 
hradby moenia, ium, n. 
hrob sepulcrum, i, n. 
hrstka manus, ús, f. 
hrůza terror, öris, m. 
hřích nefds (neskl.) n.
*hvězda stella, ae, f.
*hýbu moveó, 2, móvi, motům;

hnouti táborem castra moveó, 2 
hynu pereö, -ire, -ii, -itum; intereó, 

-ire, -ii, -itum

CH

chápu se capió, 3, cěpi, captum churavý aeger, 3
(arma) *chvála laus, laudis, f.

chci volo, velle, volui *chválím laudö, 1
chlubím se glórior, 1 chyba vitium, ii, †i.; erratum, i, n .;
*chrám templum, i, n. malum, i, n.
chráním (prö)tegö, 3, těxi, těcium chybím desum, deesse, défui
chudoba paupertas, dtis, f. 
*chudý pauper, 1

*i et, etiam; quoque

*já ego
jak veliký quantus, 3 
*jaro vér, veris, n. 
jdu e<5, ire, ii, itum 
jed venénum, i, n.
*jedeh unus, 3 (gen. unius) 
jen(om) sólum, tantum 
*jenz qui

* chybuj i errö, 1; pecco, 1

*ihned statim

J

* jestliže si 
jezdec eques, itis, m. 
jezero lacus, ús, m. 
jinak aliter
*jiny alius, 3 (gen. alterius) 
jistý certus, 3; adv. čertě (jistě), 

certö (zaručeně)
*již iam
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*j menu ji nöminö, 1; jmenuji dik
tátorem dictatorem dicö, 3 

*jsem sum, esse, fui; jsem vzdálen

absum, -esse, afui; jsem zdráv 
valeó, 2, -ui, — (valiturus); 
jsem zvyklý soleo, 2, solitus sum

K

*k ad (s akus.: ad urbem); erga 
(s akus.: ergá parentes) 

kam — tam quö — eö 
kámen lapis, idis, m.
*kárám castigo, 1 
kázeň disciplina, ae, f.
*kazím corrumpo, 3, -rupi, -rup,- 

tum
*každoročně quotannis 
každý quisque 
*kde? ubi?
*kdo? quis?; ten, kdo is, qui 
kdokoliv quisquis 
*kdyby si 
*když cum 
*kéž Utinam
*klamu fallö, 3, fefelli, — (decep

tum); décipiö, 3, -cepi, -ceptum 
klaním se, uctívám veneror, 1 
klesám na mysli animö deficio, 3, 

-feci, -fectum 
*klidný aequus, 3 
*kniha liber, libri, m.

*kolikátý quotus, 3 
konám agö, 3, egi, actum 
*konéím finiö, 4 
*konec finis, is, m.
*konsul consul, is, m. 
kořist praeda, ae, f.
*krajina régio, önis, f.
*král rex, regis, m. 
království regnum, i, n.
*krása pulchritúdo, inis, f. 
*krásný pulcher, 3 
krátkost brevitas, átis, f.
*krátký brevis, 2 
*krutý asper, 3 
křivda iniúria ae, f.
*který qui, quae, quod; který 

z obou uter, 3 (uter frater?) 
^kterýsi quidam, quaedam, quod

dam
*kůň equus, i, m.
*kupuji emö, 3, emi, emptum 
*kvetu flöreö, 2, -ui, —

L

*lakomec avarus, i, m. 
lakota avaritia, ae, f. 
*láska amor, aris, m.
* latinský, Latinus, 3 
lázně aquae, arum, f. 
leč nisi
legát legatus, i, m.

legie légio, önis, f.
*lepší melior, -ius; -ör-is 
*les silva, ae, /. 
lest dolus, i, m.
léto aestas, átis, f.; je mi dvacet 

let vicesimum annum agö, 3 
* líbím se placeo, 2, placui, placitum
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*lidský húmánus, 3 
lichotím blandior, 4 
liktor lictor, oris, m. 
liším se differo, 3, —

*Iodník nauta, ae, m. 
*louka pra,tum, i, n. 
lžu mentior, 4

M

majetek rěs, rěrum, /.; bona, örum 
*málo parum 
málokteří pauci, 3 
Malta Melita, oe, f.
*malý parvus, 3
*mám hábeo, 2, hábui, habitum; 

mám bolest doleo, 2, -ui, — 
(dolitúrus); mám rád amö, 1 

manželka uxor, öris, m. 
míle mille passús 
most pöns, pontis, m. 
moudrost sapientia, ae, f.
*moudrý sapiens, entis

N

*na (louce) in (prátö) 
nabádám hortor, 1 
nabízím offero, -ferre, obtuli, oblá

tum
*náboženství relígio, önis, f. 
náčelnictví principatus, ús, m. 
nadarmo frústrá 
*naděje spes, spei, f. 
naháním (strachu) iniciö, 3, -iéci, 

-iectum (metum)
*nacházím invenio, 4; reperiö, 4,.

repperi, repertum 
namáhám se labörö, 1 
napadám aggredior, 3, -gressui 

sum
napodobím imitor, 1

mrak núbés, is, f.
*mrtvý mortuus, 3 
*múj meus, 3
*musím: vazbou gerundiva: mu

síme pracovat laborandum no
bis est; (jsem povinen) děbeó, 2, 
-ui, -itum 

*muž vir, i, m. 
mýlím se errö, 1 
myji lavo, 1, lavi, lautum 
*mysÍ mens, mentis, f.; s klidnou 

myslí mente aequa 
*myslím puto, 1; existimo, 1

*napomínám moneo, 2, -ui, -itum 
*národ populus, i, m. 
narozeniny (diěs) natalis, m. 
nařízení praeceptum, i, n. 
nástrahy insidiae, arum, /.
*nás noster, 3 
naučení praeceptum, i, n. 
navždy in perpetuum '
*nazývám appello, 1 
*nebe caelum, i, n.
*nebezpeóí periculum, i, n. 
nebezpečný periculosus, 3 
*nebo aut
nedbalost neglegentia, ae, f. 
nečestný inhonestus, 3 
nedůvěřuji diffido, 3, -fisus sum
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něco aliquid; quidquam 
nečinnost inertia, ae, f. 
nechci nölö, nolle, nolui 
*ne jistý incertus, 3 
*nejlepší optimus, 3 
*nejmenší minimus, 3 
*největší máximus, 3 
*nejvyšší (vznešený) summus, 3 
někdo aliquis; quisquam 
několik nonnulli, 3; několik málo 

pauci, 3
*některý nonnullus, 3 
nemoc morbus, i, m.
*nemocný aeger, 3; aegrótuš, 3 
neodsouzený indemnatus, 3 
*nepřítel (osobní) inimicus, i, m.;

(ve válce) hostis, is, m. 
nerad invitus, 3 
*nerozvážný imprudens, entis 
neslýchaný inauditus, 3 
*nesmím: vazbou gerundiva-, viz 

musím
nesmírný immensus, 3 
nesmrtelnost immortalitas, átis, f. 
^nesmrtelný immortalis, 2

nesu portö, 1; fer ó, ferre, tuli, latum 
nesvornost discordia, ae, f. 
nešlechetný improbus, 3 
*neštěstí rěs adversae; calamitas, 

átis, f.
neustále continenter 
neuvěřitelný incredibilis, 2 
nevěrný infidelis, 2; infidus, 3 
*nevím nescio, 4 
*nevinný innocens, entis 
*než quam 
*nic nihil 
*nicím déleo, 2 
nikam nusquam
*nikdo némö; a nikdo neque quis

quam
*nikdy numquam; a nikdy neque 

umquam 
*nosím portö, 1 
*nový novus, 3 
nutím cögö, 3, coegi, coáctum 
nutno jest necesse est; vazba ge- 

rund. (laborandum est)
*nutný necessárius, 3 
*nyní nunc

0

*o (příteli) dé (amico) 
oba uterque (oba bratři uterque 

fráter)
*občan civis, is, m. 
obdivuji se (něčemu) admiror, 1 

(aliquid)
obecný universus, 3 
obilí frumentum, i, n. 
obkličuji cingo, 3, cinxi, cinctum 
obležení obsidio, önis, f.

obnovuji reficio, 3, -feci, -fectum;
restituo, 3, -ui, -wtum 

obracím verto, 3, verti, versum 
*obraz imágo, inis, f.; tabula picta 
obsahuji contineo, 2, -ui, — 
*obsazuji occupo, 1 
*obžalovávám, obviňuji accúsö, 1 
obyčejně plerumque; obyčejně čtu 

legere soleo, 2, solitus sum 
obyvatel incola, ae, m.
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*očekávám exspecto, 1 
*od á (patre), ab (amlcö) 
odebírám se proficiscor, 3, pro

fectus sum
odhaluji patefacio, 3, -feci, -factum 
odhazuji abiciö, 3, -iéci, -iectum 
odcházím abeo, -ire, -ii, -itum; vy

pravuji se proficiscor, 3, profec
tus sum

odjíždím proficiscor, 3, profectus 
sum

odkládám differo, -ferre, distuli, 
dilatum 

odkud unde
odnímám adimö, 3, -emi, -emptum 
*odpocívám requiésco, 3, -évl, — 
odpor: stavím se na odpor resisto, 

3, -stiti, —
*odpověď responsum, l, n. 
*odpovídám respondeo, 2, -spondl, 

-sponsum
odpouštím ignöscö, 3, ignovi, — 
odstraňuji tollö, 3, sustuli, subla

tum
*odstrašuji deterreo, 2, -ui, -itum 
*odsuzuji condemno, 1 (k smrti 

capitis)
odvážím asporto, 1; avehö, 3, -vexi, 

-vectum
odvažuji se audeö, 2, ausus sum 
*oheň ignis, is, m.

ohlížím se respicio, 3, -spexi, -spec
tum

*ohromný ingens, entis 
*oko oculus, l, m. 
olej oleum, l, n. 
oliva olea, ae, f. 
omlouvám excúsö, 1 
opačný contrarius, 3 
opatrný cautus, 3 
opisuji déscrlbö, 3, -scripsi, -scrip

tum
*oplakávám défleö, 2 
opora praesidium, ii, n . 
opouštím déserö, 3, -ui, -erlum;

relinquo, 3, -liqui, -lictum 
oslavuji celebro, 1 
*osmnácty duodevicésimus, 3 
*ostatní céteri, 3
ostýchám se vereor, 2, veritus sum 
osud sors, sortis, f.
*osvobozuji libero, 1 
ošklivý turpis, 2 
*otec pater, patris, m. 
otroctví servitiis, útis, f. 
otvírám aperio, 4, -ui, Apértum;

patefacio, 3, -feci, -factum 
ovládám, řídím rego, 3, rexi, rec

tum
ozbrojenec armatus, i, m.; ozbro

jený armatus, 3 
*ozdoba ornamentum, i, n. 
oznamuji nuntio, 1

P

padám cado, 3, cecidi, — (casurus)  *pamatuji si memoria teneo, 2 
pakli sin; pakli ne sin minus *pamětlivý memor, 1
*památka memoria, ae, f. *pán dominus, i, m.
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panuji impero, 1
pátrám inquiro, 3, -quisivi, -quisi- 

tum; quaero, 3, quaesivi, quaesi
tum

*pecuji cwrö, 1 
*peníze pecunia, ae, f. 
pes canis, is, c. 
pěstuji calo, 3, colui, cultum 
pěšák peděs, itis, m. 
pevnina (terra) continens, entis, f. 
piji potö, 1, -ávi, potum; bibo, 3, 

bibi, — (potum) 
písař librarius, ii, m.
*písmeno littera, ae, f.
*píši scribo, 3, scripsi, scriptum
pláči fleö, 2
planý, lichý vánus, 3
platím pendö, 3, pependi, pensum
plavec nauta, ae, m.
*plný plenus, 3; plným právem 

suö iure
*po (Kristu) post (Christum na

tum)
pobíjím caedo, 3, cecidi, caesum 
pociťuji bolest condolesco, 3, -ui,-— 
*pocta honor, öris, m.
*podmínka condicio, önis, f. 
podnikám molior, 4 
podrobuji domö, 1, -ui, -itum;subi

go, 3, -egi, -actum 
podstupuji subeo, -ire,.-ii, -itum 
podsvětí (di) inferi, örum, m. 
podvracím subverto, 3, -verti, -ver

sum
pohlížím intueor, 2 (caelum) 
pohrdám contemno, 3, -tempsi, 

-temptum; sperno, 3, sprevi, 
spretum (mortem)

*pohřbívám sepelio, 4, -ivi, sepúl
tum

pochybuji dubito, 1 
poklad thesaurus, i, m. 
pokládám puto, 1; dúcö, 3, duxi, 

ductum (za chybu: nefas) 
pokořuji domö, 1, domui, domitum 
pokouším se cönor, 1 
pokrývám tegö, 3, texi, tectum 
pokus conatus, ús, m. 
pole ager, agri, m. 
pomáhám (bratrovi) (ad)iuvö, 1, 

(ad) iúvi, (ad) iulum (fratrem) 
pomoc auxilium, ii, n,; pomocné 

čety auxilia, örum, n.; posky
tuji pomoc opem ferö, ferre, tuli, 
latum

*popírám nego, 1
porážím vincö, 3, vici, victum; 

supero, 1; porážím na hlavu 
fundö (3) atque fugö (1) 

^porušuji violö, 1 
*posílám mitlö, 3, misi, missum 
poskytuji pomoc opem ferö, ferre, 

tuli, latum 
poslední ultimus, 3 
*poslouchám (rodičů) pdreö, 2, 

parui, — (pariturus) (parenti
bus', d a tj

*pospíchám propero, 1 
potlačuji opprimo, 3, -pressi, -pres

sum
*potom postea
potomci posteri, örum, m.; mino

res, um, m.
potřebuji (pomoci) egeö, 2, egui, — 

( auxilio)
*poučuji doceö, 2, docui, doctum
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pověra superstitio, önis, f.
*pověst fáma, ae, f.
^povinnost officium, ii, n. 
povzbuzuji hortor, 1; excito, 1 
pozdravuji salútö, 1; pozdrav po

sílám, pozdravuji, dávám po
zdravovat (aliquem) valěre 
iubeo, 2, iussi, iussum 

poznávám cögnöscö, 3, -növi, -ni- 
tum; agnöscö, 3 -növi, — 

požár incendium, ii, n. 
požívám (jedu) (venenum) súmö, 

3, sumpsi, sumptum 
*práce labor, öris, m. 
prach pulvis, pulveris, m.
*pravda veritas, átis, f.; pravdu 

mluvím věrum dico, 3 
pravím 3, dicö, dixi, dictum 
*právo ius, iuris, n.
*pravý verus, 3
prchám fugiö, 3, fugi, — (fugi

turus )
pro prö (prospěch, s abi.), propter 

(důvod, s akus.) 
probodávám transfigo, 3, -fixi, 

-fixum 
*proö cúr
prodávám vendö, 3, vendidi, ven

ditum ;hýti prodáván véneö, -ire, 
- i i ,  —

prokazuji tribuo, 3, -ui, -útum 
pronásleduji persequor, 3., -secútus 

sum
prosby preces, um, f. 
prosebník supplex, icis, m. 
*prosím örö, 1; prosím o mír pacem 

peto, 3, petivi, petitum 
*prosinec December, bris, m.

prospívám prosum, prodesse, pro
fui

protože quod, quia, quóniam; cum 
(causale, s konj.) 

provádím perficio, 3, -feci, -fectum 
provázím comitor, 1 
provincie provincia, ae, f. 
prsten anulus, i, m.
*prudký dcer, acris, acre 
*prúvodce comes, itis, m. 
prý quod (s konj. ve větě důvodo

vé^; vazba nom. s inf. 
^přátelství amicitia, ae f.
*pred ante (s akus.) 
předkové maiores, um, m. 
přednost dávám praefero, 3, -ferre, 

-tuli, -latum
předpisuji (nakazuji) praecipio, 3, 

-cěpi, -ceptum 
*předtím antea 
předstírám simulo, 1 
předvídám praescio, 4 
přecházím transeo, -ire, -ii, -itum 
přeji, jsem příznjv faveö, 2, fávi, 

fautum; přeji si opiö, í 
překážím impedio, 4 [tě, quominus 

(né) scribas]
překročuji transgredior, 3, -gressus 

sum
*přemáhám vinco, 3, vici, vicium; 

supero, 1
přemlouvám persuadeo, 2, -suási, 

-suasum; jsem přemlouván mihi 
persuadetur 

*přemýšlím cögitö, 1 
přepravuji transporto, 1 
přes (kudy?) per (s akus.) 
přestávám désinö, 3, -sii, -situm
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přežívám, zbývám supersum, 
-esse, -fui {patri)

*příčina causa, ae, f. 
přičinlivost industria, ae, f. 
přihází se evenit, 4, evenit; contin

git, 3, contigit 
příhodný idoneus, 3 
*přicházím vénio, 4, veni, ventum 
*příjemný suávis, 2 
přijímám accipio, 3, -cepi, -ceptum 
příjmení cognómen, inis, n. 
*příklad exemplum, l, n. 
příkop fossa, ae, f.
*příležitost occásiö, önis, f. 
příprava praeparatio, önis, f. 
^připravuji (prae)parö, 1 
*příroda natúra, ae, f.

*rád libenter; řád mám amö, 1 
*rada consilium, il, n. 
raději chci málö, málle, málul 
radím suádeö, 2, suásl, suásum 
*rodiče parentes, um, m. 
rodím gignö, 3, genui, genitum;

pariö, 3, peperi, partum 
rodím se náscor, 3, nátus sum 
*rok annus, l, m. 
rostlina herba, ae, f.
*rostu créscö, 3, crevi, —
*rovný, stejný pár, paris 
rozbořuji dlruö, 3, -rul, -rutum 
rozděluji partior, 4 
rozháním dispergo, 3, -spersl, 

-spersum
rozhlížím se circumspicio, 3, -spe

xi, -spectum
rozhoduji decerno, 3, -crevi, -cré-

přiřknouti decerno, 3, -crevi, -cre
tum

přísaha ius iúrandum 
*přísloví proverbium, il, n. 
přispívám adsum, adesse, adfui 
přisvědčuji assentior, 4, assensus 

sum
*přítel amícus, l, m. 
přivádím addúcö, 3, -dúxl, -duc

tum
přiznávám confiteor, 2, -fessus 

sum
pšenice frumentum, l, n.
*ptám se interrogo, 1 
půda humus, l, f. 
působivý efficáx, ácis 
*pyšný superbus, 3

R

tum; rozhoduji se, stanovím 
constituo, 3, -stitul, -stitútum 

rozkaz imperium, il, n.; bez roz
kazu iniussú; na rozkaz iussu 

*rozkazuji impero, 1 (alicui);
iubeo, 2, iussl, iussum (aliquem) 

rozmlouvám dissero, 3, -serui, 
-serium

rozpadám se dílábor, 3, -lápsussum 
rozpouštím (shromáždění) dimitto, 

3, -misi, -missum (concilium) 
*rozum rátio, önis, f. 
rozumím intellego, 3, -léxl, -lectum 
*rozumný prudens, entis 
rozvaha consilium, il, n.
*ruka manus, ús, f. 
rukojmí obses, idis, m. 
rychlost celeritás, átis, f.
*rychlý celer, celeris, celere
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Ř

řádný probus, 3 
řecký Graecus, 3 
*řeč orátio, önis, f.
*řečník örátör, öris, m.
*řeka flumen, inis, n.; fluvius, ii, 

m.

Řekové Graeci, örum, m. 
*říkám dico, 3, dixi, dictum 
*Řím Róma, oe, f.
*Římané Römáni, örum, m.;

římský Romanus, 3 
říše imperium, ii, n.

S

*s (přítelem) cum (arn,icó);  técum, 
quöcum

sám ipse, a, um; (samo)jediný so
lus, 3 (gen.: solius) 

sázím sero, 3, sevi, satum 
sbory copiae, arum, f.
*sedm septem; po sedmi septeni, 3 
sekyra secúris, is, f. 
senátor senator, öris, m. 
sestrojuji šik aciem instruo, 3, 

-struxi, -structum 
shromáždění concilium, ii, n. 
scházím se convenio, 3, -veni, -ven

tum
sídlo sédés, is, f.
*síla vis, vim, vi, f.; pl. vires, vi

rium
silný firmus, 3; validus, 3 
skoncuji válku bellum confício, 3, 

-feci, -fectum 
skoro feré
*skromný modestus, 3 
skrývám occulo, 3, occului, occul

tum
*sláva glória, ae, f.
*slavný clárus, 3; celeber, bris, bre 
slepý caecus, 3
slibuji promítto, 3, -misi, -missum;

polliceor,2,pollicitus sum; v slibu 
dostáti fidem praesto, 1, -stiti,— 

sion elephantus, i, m.
*slunce söl, is, m. 
služebník minister, tri, m.
*slyším audiö, 4 
*směji se rideö, 2, risi, risum 
smilovávám se (nad tebou) mise

reor, 2, miseritus sum (tui) 
*smrt mors, mortis, f.; k smrti od

souditi capitis condemno, 1 
*smrtelný mortalis, 2 

(smýšlení animus, i, m. 
smýšlím existimo, 1 
*snadný facilis, 2 
snáším, trpím perfero, -ferre, -tuli 

-latum
*snažím se siudeö, 2, -ui,-— 
socha simulacrum, i; signum, i, n. 
sotva vix 
současně úná 
*soudce iúdex, icis, m. 
soused finitimus, i, m. 
spaluji cremö, 1.
*spása salus, útis, f.
*spatřuji conspicio, 3, -spexi, -spec

tum
spiklenec coniúrátus, i, m.
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spiknutí coniúrátiö, önis, f.
*spím dormio, 4 
*spisovatel seri pior,, ör is, m. 
*spočítávám numero, 1 
spoluvinník socius (ii, m.) culpae 
spor lis, litis, f.
spotřebuji cönsúmö, 3, -sumpsi, 

-sumptum
*spravedlivý iústus, 3 
*spravedlnost iustitia, ae, f. 
*správný rectus, 3 
spustošuji váslö, 1 
*stále semper 
stálost constantia, ae, f. 
stanovím (závazně) sancio, 4, 

sanxi, sanctum 
*starám se curo, 1 
stárnu (cön) senesco, 3, -ui, — 
starší (natú) maior 
*starý vetus, veteris; starodávný 

antiquus, 2
*stařec senex, senis, m.
*stát (velký) imperium, ii, n .; res 

publica
*statcčný fortis, 2 
stávám se fiö, fíeri, factus sum 
stává se fit, fieri, factum est; eve

nit, 4, ěvěnit; contingit, 3, conti
git; accidit, 3, accidit 

stavím, buduji aedifico, 1; stavím

se na odpor resisto, 3, -stiti; sta
vím se proti (v cestu) obstö, 1, 
-stiti

*stěhuji se migrö, 1 
stěžuji si queror, 3, questus sum 

(iniúriam, dě iniúriá)
*stín umbra, ae, f. 
stínám secúri percutio, 3, -cussi, 

-cussum 
*sto centum
stojím stö, 1, steti, — (staturus); 

stojím v čele praesum, -esse, -fui 
( exercitui)

*století saeculum, i, n. 
strach metus, ús, m.; timor, öris, 

m.
*strana, část pars, partis, f.; se 

všech stran undique 
střela telum, i,'n.
*stiíhro argentum, i, n.
*svádím bitvu pugnam committo, 

3, -misi, -missum 
svazek prutů fascis, is, m. 
svědek testis, is, m.
*svědomitý diligens, entis 
svět orbis terrárum 
*svúj suus, 3 
*syn filius, ii, m. 
sýr caseus, i, m.

Š

šetrnost parsimonia, ae, f. stavuji aciem instruo, 3, -struxi,
šetřím (poražených) tempero, 1; -structum; (na pochodu) agmen, 

parcö, 3, peperci, — (tempera- inis, n. 
tum) (victis; d a t j  šířka látitúdö, inis, f.

*šik (bojový) aciěs, éi, /.; šik se-
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*škodím noceö, 2, nócui, nocitum; špatnost, zločin scelus, eris, n.
obsum, -esse, -fui '^špatný malus, 3; špatně male

*škola schola, ae, f.; lúdm, i, m. *šťastný fělix, 1 
šlechetný 'probus, 3 *štěstí fortuna; rés secundae

T

*tábor cástra, örum, n. 
táhnu, vypravuji se proficiscor, 3, 

profectus sum 
talt iam, ita, adeö; sic 
tak veliký tantus, 3 
*také et, etiam, quoque 
talent talentum, i, n. 
tam (na otázku Iam?) eö; (id e?) 

ibi
tasím stringo, 3, strinxi, strictum 
táži se interrogo, 1 
táži se o radu (otce) cönsulö, 3, 

consului, consultum (patrem) 
*tělo corpus, oris, n.
*ten is, ea, id; tenhle iste, ista, 

istud
* tento hic, haec, hoc
těsný angustus, 3
tisíc mille (pl.: milia)
tísním premö, 3, pressi, pressum
tolik tot, tantum
topol pópulus, i, f.
toužím appeto, 3, -petivi, -petitum;

concupisco, 3, -cupivi, -cupitum 
(aliquid)

trávím (život vitam) agö, 3, egi, 
actum

trapný, ošklivý turpis, 2 
triumfuji triumpho, 1 
triumvir’ triumvir, i, m. 
trpím,^snáším patior, 3, passus 

sum
truchlím (nad otcem) lúgeö, 2, 

lúxi, — (patrem)
*trvám máneo, 2, mansi, — (man

surus ) ;  dúrö, 1 
tržiště forum, i, n. 
třesu se iremö, 3, -ui, —
*tiicet triginta
*tiída classis, is, f.
třpytím se splendeo, 2, —, —
*tvrdý durus, 3
*tvuj tuus, 3
*ty tú
týž idem, eadem, idem

U

u (města) ad, apud (urbem) 
*ubohý miser, a, um 
účastním se (bitvy) intersum, -es

se, -fui (pugnae\ d a t j  
učenost doctrina, ae, f.
*učený doctus, 3

*učím doceo, 2, docui, doctum 
*učím se (jazyku) discö, 3, didici, 

— (linguam); učím se zpaměti 
(básni) édiscö, 3, edidici, — 
(carmen) ~

účinný efficax, acis
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*uěitel magister, tri, m. 
úd artus, ús, m.
udržuji retineo, 2, -tinni, -tentum 
úklady insidiae, árum, f.
*úkol pensum, i, n.
*umění ars, artis, f. 
umírám morior, 3, mortuus sum 
umisťuji colloco, 1 
*úmysl consilium, ii, n.
*unavuji fatigo, 1 
unikám effugio, 3, -fugi, — (effugi

turus) (pericula) 
upadám incido, 3, incidi, — 
uplynouti praetereo, -ire, -ii, 

-itum
upouštím desisto, 3, -stiti, — 
urážím laedo, 3, laesi, laesum; of

fendo, 3, -fendi, -fensum 
*úrodný fertilis, 2 
*úřad, úředník magistratus, ús, m. 
usmiřuji plácö, 1

usmrcuji neco, 1; interficio, 3, 
-feci, -fectum

ustanovený den dies dicta 
úsudek iudicium, ii, n. 
útěcha solacium, ii, n.
*útěk fuga, ae, f . ; dáti se ňa útěk 

fugae sé mandare 
utěšuji cónsolor, 1 
utíkám fugio, 3, fugi, — (fugitu

rus)
utkávám se confligo, 3, -flixi, 

-flictum
*útok impetus, ús, m. 
uvádím pod moc sub potestátem 

redigo, 3, -ěgi, -actum 
uzdravuji se convalesco, 3, -ui, — 
území fines, ium, m.
*už iam
užívám (zbraně) útor, 3, úsus sum 

(armis )
užívání, užití úsus, ús, m.

V

*v (městě) in (urbe) 
vadím impedio, 4 [tě, quominus 

(ně) scribás] 
váhám cúnctor, 1 
val vallum, i,n .
válka bellum, i, n.; válku vedu 

bellum geró, 3, gessi, gestum; 
válku skončiti bellum confício, 
3, -fěci, -fectum; v. vypovídám 
b. infero, -ferre, -tuli, illátum 

*váš vester, 3 
vděčnost gratia, ae, f. 
vděčný grátus, 3 
*věc rěs, rei, f.

*věěný aeternus, 3; sempiternus, 3 
*vedu dúcö, 3, dúxi, ductum; vedu 

válku bellum gero, 3, gessi, 
gestum

*vědy a umění artěs et litterae 
*věk aetas, atis, f.
*velitel, vojevůdce dux, ducis, m.
* velký magnus, 3 
velmi magnopere 
venkov rús, rúris, n. 
věrnost fidělitás, átis, f. 
verš versus, ús, m.
* věřím crědó, 3, -didi, -ditum

(někomu alicui, něčemu aliquid)
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vězení carcer, eris, m. 
vezu vehö, 3, vexi, vectum 
věž turris, is, f.
í!více (jak?) magis; (oč, o kolik) 

plús; 'plures, a 
5i:vidím video, 2, vidi, visum 
'|:vím scio, 4; dobře vím nön ignö- 

rö ,1
vinník noxius, ii, m. 
vino vinum, i, n.
*vítěz victor, öris, m.
^vítězství victoria, ae, f.
* vláda imperium, ii, n.
vládnu dominor, 1; regö, 3, rexi, 

rectum
*vlast patria, ae, /. 
vlhký húmidus, 3 
*voda aqua, ae, f.
* voják miles, itis, m.
*vojsko exercitus, ús, m.
*volím creo, 1
vracím reddo, 3, reddidi, redditum; 

vracím se revertor, 3, reverti, —; 
redeo, -ire, -ii, -itum 

vrhám iaciö, 3, iéci, iactum
* všech en omnis, 2 
*všeobecně je známo inter omněs

constat, 1, constitit 
všude ubique
vtrhuji invado, 3, -vasi, -vasum 
vůdce dux, ducis, m.
*vy vös
*vybírám éligo, 3, -legi, -lectum; 

deligo, 3
vyčerpávám exhaurio, 3, -hausi, 

-haustum
vydržuji, odolávám sustineo, 2, 

-ui, —

vyháním expello, 3, expuli, expul
sum

^vyhnanství exsilium, ii, n. 
vy hořeti árdeö, 2, arsi, — (ársú- 

rus)
*vyhýbám se (nepříteli) vitö, 1 

(hostem)
vycházím (ex)orior, 4, -ortus sum 
vychovávám éducö, 1 
vykládám explico, 1; expönö, 3, 

-posui, -positum
vykročuji egredior, 3, -gressus sum 
vynikám (nad ostatní) excello, 3, 

—,—; praesto, 1, -stiti, —(-sta
turus) (ceteris)

vyobeovati aqua et igni interdico, 
3, -dixi, -dictum (alicui); jsem 
v. mihi interdicitur 

vypaluji exúrö, 3, -ussi, -ustum 
vypleňuji diripio, 3, -ripui, -rep

tum
vypovídám válku bellum infero, 

-ferre, -tuli, illátum 
*vypravuji nárrö, 1; vypravuji se 

proficiscor, 3, profectus sum 
*vyslanec legatus, i, m.
* vysoký altus, 3; nejvyšší (vzne

šený, slavn}'7) summus, 3 
vystupuji conscendo, 3, -scendi, 

-scensum (montem; navem) 
výška altitúdo, inis, f. 
vytrvávám obdúrö, 1 
*vyvádím edúcö, 3, -dúxi, -ductum 
vyváznouti évödö, 3, -vasi, -vasum 
vyvracím everto, 3, -verti, -versum- 
vyzrazuji enúntiö, 1 
vyzvědač explorator, öris, m.
* vzdálen jsem absum, abesse, afui
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vzdálený longinquus, 3 vzpínám tendo, 3, tetendi, tentum
^vzdělávám erudio, 4 vzplanouti exardesco, 3, -arsi, —
vznikám ex(s)istö, 3, -stiti, — *vždycky semper

Z

*z (lesa) é (silvá), ex (oppido)
*za (přítele) pro (amico)
*zabíjím neco, 1; interjicio, 3, 

-feci, -fectum 
*zacátek initium, ii, n. 
zadržuji sustineo, 2, -ui, — 
zaliáním jugo, 1; pello, 3, pepuli, 

pulsum
*zahrada hortus, i, m. 
zahubiti perdö, 3, -didi, -ditum;

interimo, 3, -emi, -emptum 
zahynouti exstinguor, 3, -tinctus 

sum; pereö, -ire, -ii, -itum; inte
reo, -ire, -ii, -itum 

^zachraňuji servo, 1 
zajatec captivus, i, m. 
zajímám capiö, 3, cepi, captum 
zakazuji velo, 1, vetui, vetitum 

( puerum )
*zakládám condo, 3, -didi, -ditum 
zakladatel conditor, öris, m. 
*zákon lex, legis, f. 
zakořeňuji se inveterasco, 3, -vete

ravi, —
zakrývám tegö, 3, texi, tectum 
*zanedbávám neglego, -léxi, -lec

tum
zapaluji incendo, 3, -cendi, -cen

sum
*zapamatovávám si memoria, te

neo, 2, tenui, —
*zápas certámen, inis, n.

zápasím contendo, 3, -tendi, -ten
tum (o náčelnictví dě principá
tů)

zapomínám obliviscor, 3, oblitus 
sum (mátris)

zaskakuji circumvenio, 3, -veni, 
-ventum

*zasloužiti (si, se) mereó, 2, merui, 
meritum; mereor, 2, meritus sum 

zásoba cöpia, ae, f. 
zastarati consenesco, 3, -ui, — 
zastávám (úřad) fungor, 3, fůnctus 

sum (magistrátů) 
zasvěcuji vóveo, 2, vövi, völum 
zatím co dum
zavazadlo impedimentum,, i, n. 
závidím invideo, 2, -vidi, -visum 
*zavíi,ám claudo, 3, clausi, clau

sum
*zbavuji (něčeho) libero, 1 (aliquá 

re)
zbořiti diruo, 3, -rui, -rutum 
*zbraň arma, orum, n. 
zda num, nonne, -ne; v nepř. otáz

ce num
zda - či utrum — an, -ne—an, — 

-an
*zde hic
*zdráv jsem valeö, 2, valui, — (vá

li tůr us)
zdraví valetúdo, inis, f. (bona) 
zdržuji se moror, 1



221

♦země terra, ae, f.
zemříti morior, 3, mortuus sum;

mortem obeo, -Ire, -ii, -itum 
♦zima hiems, hiemis, f.
♦získávám (si) parö, 1 
♦zítra cras 
zítřejší crastinus, 3 
zjednávám pario, 3, peperi, par

tum; parö, 1
zkouším experior, 4, expertus sum 
zkušený peritus, 3 
♦zlato aurum, i, n.
♦zlatý aureus, 3 
zlo malum, i, n. 
zločin scelus, eris, n. 
zmáhám conficio, 3, -feci, -fectum 
zmocňuji se (hradu) potior, 4, po

titus sum (arce)
zmohu valeö, 2, valui, — (vali

turus)
♦znalý gnarus, 3 
♦znamení signum, i, n.
♦známý notus, 3; známo jest notum 

est; constat

zotavuji se vires reficio, 3, -feci, 
-fectum

zpaměti se učím (básni) edisco, 3, 
edidici, — (carmen) 

zpráva nuntius, ii, m.; zprávu dá
vám certiorem aliquem facio, 3, 
feci, factum; zprávu dostávám 
certior fiö, fieri, factus sum 

*zpúsob modus, i, m. 
způsobuji efficio, 3, -feci, -fectum 
zpustoš uji vástö, 1 
♦zranění vulnus, eris, n. 
zrazuji prödö, 3, -didi, -ditum 
*ztrácím ámittö, 3, -misi, -missum 
♦zůstávám máneo, 2, mansi, — 

(mansurus )
zvětšuji augeo, 2, auxi, auctum 
zvolávám exclamo, 1 
zvyk consuetúdo, inis, f. 
zvykám si consuesco, 3, -suevi, 

-suetum
zvyklý jsem soleö, 2, solitus sum

Ž

♦žádám petö, 3, petivi,petitum (ali-, 
quem )

♦žádný nullus, 3 (gen. nullius); 
žádný z obou (bratří) neuter, 3 
(neuter frater)

♦žák discipulus, i, m. 
žalobce accusator, oris, m. 
že (ve větě obav.) ně; (ve větě ú- 

čink.) ut ; (ve v. důvod.) quod

♦žena fěmina, ae, /.; ženy a děti 
fěminae puerique 

♦žiji vílo, 3, vili, — (victurus) 
♦živím alö, 3, alui, altum 
živím se vescor, 3 
♦živočich animal, alis, n.
♦život vita, ae, /.; život trávím vi

tam agö, 3, ěgi, actum 
živý vivus, 3 
žízeň sitis, is, f.
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